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Eleição de 
Biden não trará 
problemas ao Brasil 
no ‘âmbito geral’, 
garante Guedes

Tropas de paz 
russas vão a 
Nagorno-Karabakh 
após acordo de trégua

Produção industrial 
sustenta recuperação 
e cresce em 11 
estados em setembro

Mundo

Política

Política

Economia

Zagueiro testou positivo nos exames 
de segunda, está em isolamento e 

não joga nesta quarta P12

Recém-chegados, Jemerson e 
Jonathan Cafú foram integrados 

aos trabalhos nesta terça-feira  P12

Daniel Alves volta ao 
time no jogo pela
Copa do Brasil  P13

Peixe tem três titulares 
infectados, além do técnico 

Cuca e de três funcionários  P13

Presidente da Câmara defendeu que pautas econômicas 
essenciais, como o Orçamento, sejam votadas até janeiro P6

Maia diz que Brasil 
pode “explodir” e 
ter dólar a R$ 7

Suspensão de testes da CoronaVac 
gera repercussão no meio político
Diretor do Instituto Butantan disse que estranhou a decisão e afirmou 
que morte de voluntário dos testes não está relacionada à CoronaVac  P4

Palmeiras Corinthians São Paulo Santos

Com Covid, Luan não 
enfrenta o Ceará; Kuscevic 

treina e pode estrear

Corinthians tem 
volta de volante e 

reforços em campo

Gabriel Sara se 
recupera e enfrenta o 

Flamengo

Para tentar conter surto de 
Covid-19, Santos cancela 

treino e faz testes “drive-thru” 
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que, 
de forma geral, a eleição 
do democrata Joe Biden 
como presidente dos 
Estados Unidos não trará 
problemas ao Brasil.  P2

A produção industrial teve 
alta em 11 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) na passa-
gem de agosto para  setem-
bro deste ano.                    P5

Tropas de paz da Rússia 
foram enviadas ao enclave 
montanhoso de Nagorno-Ka-
rabakh nesta terça-feira, par-
te de um acordo de cessar-
-fogo firmado para encerrar 
seis semanas de combates 
intensos entre o Azerbaijão e 
forças armênias étnicas.  P10
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POLÍTICA

CNJ lança Observatório para 
auxiliar Judiciário a evitar 
retrocessos na área ambiental

Da Redação

O
Conselho Nacio-
nal de Justiça 
(CNJ) lançou 
nesta terça-feira 
(10) o Observató-

rio do Meio Ambiente do 
Poder Judiciário que tem 
o objetivo de implemen-
tar medidas que busquem 
a proteção do meio 
ambiente da Amazônia 
Legal pelo Sistema de 
Justiça. 
O grupo é um dos prin-
cipais eixos da gestão do 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, à frente do 
CNJ. A ideia é garantir 
a promoção do desen-
volvimento sustentável 
e a proteção da biodi-
versidade da Amazônia 
Legal atuando para evitar 
retrocessos em matéria 
ambiental. 
Esse grupo vai acom-
panhar e reunir dados 

e informações sobre o 
meio ambiente, tendo por 
objetivo instrumentalizar 
pesquisas, estudos com-
parados, análises, debates 
e produção científica. 
Uma das propostas é a 
criação de unidades judi-
ciárias especializadas para 
o combate às violações do 
meio ambiente e a tutela 
das áreas de proteção, 
das reservas legais e das 
estações ecológicas. 
O comitê deve promover 
um mapa sobre medidas 
para ampliar as ferra-
mentas de proteção do 
meio ambiente, além de 
identificar as dificuldades 
e os gargalos no Sistema 
de Justiça, os tribunais 
que mais atuam no setor e 
experiências positivas. 
O colegiado será presi-
dido pelo ministro Luiz 
Fux e coordenado pelo 
Secretário Especial de 
Programas, Pesquisas e 
Gestão Estratégica do CNJ, 
Marcus Livio Gomes. 

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado

Grupo, um dos principais eixos da gestão do ministro Luiz Fux, vai reunir dados e propostas para 
garantir a promoção da sustentabilidade e a proteção da biodiversidade da Amazônia Legal
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Eleição de Biden não trará problemas ao 
Brasil no ‘âmbito geral’, garante Guedes

Da Redação

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que, 
de forma geral, a eleição 
do democrata Joe Biden 
como presidente dos 
Estados Unidos não trará 
problemas ao Brasil. 
“Eu não acho que, no 
âmbito geral, teremos 
problemas. De forma 
alguma”, afirmou Gue-
des durante um fórum 
virtual promovido pela 
Bloomberg ao ser ques-
tionado sobre o impacto 
da eleição de Biden no 

país. 
Biden foi eleito no sába-
do (7) o 46º presidente 
dos Estados Unidos. A vi-
tória foi anunciada após 
projeções de institutos e 
meios de comunicação 
indicarem a vitória do 
democrata na Pensilvâ-
nia. 
Com isso, Biden ultra-
passou os 270 delega-
dos no colégio eleitoral. 
O presidente Donald 
Trump, derrotado, não 
reconheceu o resultado e 
recorre na Justiça. 
O presidente Jair Bolso-
naro ainda não se ma-

nifestou sobre a vitória 
do democrata e torcia 
por Trump, por quem já 
havia publicamente ex-
pressado apoio diversas 
vezes. 
O ministro da Economia 
argumentou que tanto 
o Brasil quanto os Esta-
dos Unidos prezam pela 
democracia e pela eco-
nomia de mercado. Para 
Guedes, não será uma 
pessoa ou outra que irá 
afetar a relação entre os 
países. 
“Nós estamos juntos 
nessa construção, o que é 
secular, eu diria milenar, 

uma grande construção 
de sociedade aberta. Nós 
estamos nesse proces-
so. Então, não será uma 
personalidade aqui ou 
acolá que deverá afetar 
essa relação entre essas 
democracias liberais”, 
disse 
O ministro ressaltou a 
importância da demo-
cracia e de se respeitar o 
resultado das urnas, gos-
tando ou não de quem 
tiver sido eleito. 
“Assim como você 
poderia ter votado em 
um ou outro e, no final, 
respeitar o resultado....é 

exatamente como pen-
samos sobre isso que está 
se passando nos Esta-
dos Unidos. Em relação 
a gostar ou não gostar 
de Trump ou de outra 
pessoa, entendemos que 
a democracia é tudo o 
que somos. Democracia 
e economia de mercado. 
É sobre o que somos”, 
afirmou. 
Porém, Guedes ponderou 
que, assim como Biden, 
Bolsonaro também foi 
eleito com milhões de 
votos e, por isso, as opi-
niões de ambos devem 
ser respeitadas. 
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Suspensão de testes da CoronaVac 
gera repercussão no meio político

Da Redação

A
suspensão dos 
testes da vacina 
CoronaVac, deter-
minada nesta 
segunda-feira (9) 

pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), gerou repercussão no 
meio político. Ao ordenar a 
suspensão, a Anvisa disse 
que ocorreu um “evento 
adverso grave” nos testes, 
mas não especificou qual. 
A CoronaVac, produzi-
da pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, ligado ao 
governo de São Paulo, é uma 
das vacinas contra o coro-
navírus que estão em fase de 
testes no mundo todo. 
Ao comentar em uma rede 
social a suspensão ordenada 
pela Anvisa, o presidente 
Jair Bolsonaro escreveu: 
“Mais uma que o Jair Bolso-
naro ganha”. Desde o início 
da pandemia, ele diverge do 
governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), sobre as 

Estado enfrenta há uma semana problemas no fornecimento de energia após incêndio em 
uma subestação. Governo prevê que atendimento será normalizado no fim de semana

Diretor do Instituto Butantan disse que estranhou a decisão e afirmou que morte de 
voluntário dos testes não está relacionada à CoronaVac
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Governo libera R$ 21,6 milhões ao Amapá

Da Redação

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional liberou 
na terça-feira (10) R$ 21,6 
milhões para o estado do 
Amapá, que há uma sema-
na enfrenta problemas no 
fornecimento de energia 
devido a incêndio em uma 
subestação. 
A liberação dos recursos 
está em duas portarias pu-
blicadas em edição extra do 
‘Diário Oficial da União.’ 
De acordo com o ministério, 
o dinheiro deve ser aplica-
do no aluguel de geradores 
de energia e na compra de 
combustível que será usado 
na operação desses equipa-
mentos. 
Como a subestação está com 
restrição na transmissão 
de energia, o que chega ao 
estado por meio das redes 

de transmissão não pode ser 
distribuído para os consu-
midores (casas, comércio, 
indústria). 
Desde domingo (8), uma 
parte do fornecimento foi 
restabelecida, mas em um 
sistema de rodízio. A energia 
voltou para 89% do estado, 
mas a população só pode 
contar com ela por algumas 
horas por dia. 
Os geradores, portanto, vão 
permitir que mais energia 
seja gerada e distribuída à 
população. 
O governo não informou, 
porém, se o dinheiro será 
suficiente para normalizar o 
atendimento no Amapá até 
o próximo final de semana, 
que é quando o Ministério 
de Minas e Energia estima 
que o problema no estado 
será resolvido. 
Ainda de acordo como o Mi-
nistério do Desenvolvimen-

to Regional, uma parte dos 
recursos liberados nesta ter-
ça também poderá ser usada 

pelo governo do Amapá na 
compra de combustível para 
aeronaves e viaturas e para 

aluguel de veículos que se-
riam usados em “operação 
de emergência.” 

medidas de contenção do 
vírus. Os dois são inimigos 
políticos declarados. 

O diretor do Butantan, 
Dimas Covas, disse que es-
tranhou a ordem da Anvisa. 

Ele afirmou ainda que houve 
uma morte nos últimos dias 
de um voluntário dos testes 

da CoronaVac, mas, segundo 
Covas, o fato não tem rela-
ção com a vacina. 
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POLÍCIA

Causa da morte de voluntário da vacina 
CoronaVac foi suicídio, diz polícia

Da Redação

A
causa da morte do 
voluntário da 
vacina Corona-
Vac, que fez a 
Anvisa suspender 

os testes com a vacina, foi 
suicídio, segundo boletim 
de ocorrência obtido pela 
TV Globo na terça-feira 
(10). A vacina é produzida 
pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, de São 
Paulo. 
Pouco depois da causa da 
morte do voluntário ser 
divulgada, o diretor-presi-
dente da Anvisa, Antônio 
Barra Torres, afirmou em 
coletiva que “obviamente, 
não havia essa informa-
ção [de que o voluntário 
se suicidou] dentre as que 
recebemos ontem [segun-
da-feira]”. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência registrado 
às 16h02 de 29 de outu-
bro em uma delegacia da 
Zona Oeste de São Paulo, 
policiais militares fo-
ram acionados pelo rádio 
para uma “ocorrência de 
encontro de cadáver”. 
Ao chegarem ao aparta-
mento, os policiais foram 

Ricardo Moura, do PL, foi baleado no ombro e na perna du-
rante live, na segunda (9), na cidade da Grande São Paulo

Anvisa suspendeu testes da CoronaVac no Brasil na segunda-feira (9) após ‘evento adverso grave’
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Polícia tenta identificar homem 
que atirou em candidato a 
vereador em Guarulhos

Da Redação

A Polícia Civil tentar iden-
tificar o homem que atirou 
num candidato a verea-
dor de 40 anos, na manhã 
de segunda-feira (9), em 
Guarulhos, na Grande São 
Paulo. Ricardo Moura, do 
PL, foi baleado durante uma 
transmissão ao vivo pela 
internet.
Ele foi atingido no ombro 
e na perna, chegou a ser 
socorrido no Hospital Geral 
da cidade, onde foi operado 
e teve alta no mesmo dia. 
À noite, o candidato passou 
mal e foi levado para outro 
hospital. Até a publicação 
desta reportagem não havia 
informações sobre o seu 
estado de saúde. 

Nenhum suspeito foi identi-
ficado ou preso pelo crime. 
O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio no 
9º Distrito Policial (DP) de 
Guarulhos. A investigação 
é feita pelo Setor de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP). 
Ricardo estava sozinho num 
bairro onde haveria um 
ato de campanha política. 
Antes que os outros cole-
gas do partido chegassem, 
ele começou a fazer a live. 
Foi quando uma pessoa 
se aproximou e fez dois 
disparos. Segundo a vítima, 
quem atirou é um homem 
que estava encapuzado. O 
criminoso não aparece nas 
imagens. 
Na transmissão, Ricardo 
falava ao lado de uma obra 

de limpeza de um rio num 
bairro de Guarulhos. Ele 
comentava suas propostas 
para a cidade. De repente, 
um tiro é disparado. O can-
didato cai e o celular usado 
pra transmissão também vai 
ao chão. 
Mesmo assim a transmissão 
continua. Um segundo tiro 
é ouvido quando Ricardo já 
está no chão. Um tiro atin-
giu o ombro e o outro pegou 
nas duas pernas. Segundo a 
vítima, o atirador fugiu sem 
roubar nada. 
Ricardo foi levado pra o 
Hospital Geral de Guaru-
lhos, onde foi operado. Ele 
recebeu alta no mesmo dia. 
Mas na noite de segunda 
foi levado a um hospital 
particular após não se sentir 
bem. 

recebidos pelo zelador do 
prédio mostrou a vítima 
desmaiada no chão do 
banheiro com uma seringa 
perto do braço e diversas 
ampolas de remédio. O 
corpo do jovem de 32 anos 
foi para o Instituto Médico 
Legal (IML). 

O laudo necroscópico deve 
ser divulgado depois por-
que, neste caso, o resultado 
depende do exame toxico-
lógico, que demora mais 
tempo para ficar pronto. 
Entenda o caso: 
A Anvisa suspendeu, na 
segunda (9), os testes da 

CoronaVac citando um 
“evento adverso” com um 
voluntário; 
O evento adverso foi a 
morte de um voluntário; 
O Butantan, que desen-
volve à vacina, se disse 
surpreso: ‘É impossível a 
vacina ter relação com o 

evento adverso’, disse o 
diretor do órgão; 
Pela manhã, Bolsonaro co-
memorou a pausa no teste: 
‘Mais uma que Bolsonaro 
ganhou’;
No início da tarde, sou-
be-se que o voluntário se 
suicidou. 
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POLÍCIA/ECONOMIA

Polícia pede prisão de suspeito 
de dirigir carro que atropelou e 
matou ciclista em SP

Da Redação

A
Polícia Civil pediu 
na tarde desta ter-
ça-feira (10) a 
prisão do homem 
identificado como 

suspeito de dirigir o carro 
que atropelou e matou a 
ciclista Marina Kohler 
Harkot, de 28 anos, na 
madrugada do último 
domingo (8), na Zona 
Oeste de São Paulo. Caberá 
à Justiça decretar ou não a 

prisão preventiva dele. Até 
a publicação desta maté-
ria, ainda não havia uma 
decisão judicial a respeito 
do pedido. 
De acordo com a investi-
gação, José Maria da Costa 
Júnior é o motorista do 
Hyundai Tucson que atin-
giu Marina, a cicloativista 
que pedalava na Avenida 
Paulo VI, na região do 
Sumaré. Um motociclista, 
que estava no local e viu o 
acidente, seguiu o veículo 
e anotou a placa dele. 

Paraná foi o estado que mais cresceu, com 7,7% no período e 46,2% no acumulado 
de 5 meses; confira outros locais

Marina Kohler Harkot, de 28 anos, pedalava na Avenida Paulo VI no domingo (8). In-
vestigadores tentam localizar motorista responsável pelo crime, que já foi identificado
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Produção industrial sustenta recuperação 
e cresce em 11 estados em setembro

Da Redação

A produção industrial teve 
alta em 11 dos 15 locais pes-
quisados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica ( IBGE ) na passagem de 
agosto para  setembro deste 
ano. O principal destaque foi 
o Paraná, que cresceu 7,7% 
no período. Com essa, que 
foi a quinta alta consecutiva, 
o estado acumulou ganho de 
46,2% em cinco meses.
Também tiveram altas acima 
da média nacional (2,6%), 
os estados do Amazonas 
(5,8%), São Paulo (5,0%), 
Espírito Santo (5,0%), Rio 
Grande do Sul (4,5%), Santa 
Catarina (4,5%) e Bahia 
(4,0%).
Completam a lista dos es-
tados com alta na produção 
em setembro: Minas Gerais 
(1,9%), Ceará (1,3%) e Goiás 
(0,4%). A Região Nordes-
te, única das cinco regiões 
analisada em seu conjunto, 

também cresceu (1,1%).
Por outro lado, quatro esta-
dos tiveram queda na passa-
gem de agosto para setem-
bro: Mato Grosso (-3,7%), 
Rio de Janeiro (-3,1%), Pará 
(-2,8%) e Pernambuco 
(-1,3%).
Outras comparações
Na comparação com se-
tembro de 2020, a produção 
industrial cresceu em 12 dos 
15 locais pesquisados, com 
destaques para Amazonas 
(14,2%), Ceará (8,5%) e Pará 
(8,1%). Por outro lado, três 
estados tiveram recuo na 
produção: Espírito Santo 
(-11%), Mato Grosso (-6,2%) 
e Bahia (-1,9%).
No acumulado do ano, no 
entanto, ocorreu o oposto: 
queda em 12 dos 15 locais 
pesquisados. Os maiores 
recuos foram observados 
no Espírito Santo (-18%), 
Ceará (-11,9%), Amazonas 
(-10,6%) e Rio Grande do Sul 
(-10,4%). Três estados tive-
ram alta: Goiás (2,5%), Rio 

de Janeiro (2,2%) e Pernam-
buco (1,8%).
No acumulado dos últimos 

12 meses, também houve 
quedas em 12 dos 15 locais, 
com destaques para Espírito 

Santo (-19,3%), Rio Gran-
de do Sul (-8,6%) e Ceará 
(-8,2%).

Com essa informação, a 
polícia localizou na ma-
drugada desta terça o 
automóvel que atropelou 
Marina. Ele estava dentro 
de um estacionamento 
no Centro da cidade. O 
para-brisa dianteiro estava 
estilhaçado, devido ao 
impacto com a ciclista no 
momento do atropela-
mento. 
Segundo os funcionários 
do estabelecimento, o 
dono do carro é José Maria, 
que mora num prédio vizi-
nho. Os policiais chegaram 
a ir até o apartamento que 
ele alugava, mas o imóvel 
estava abandonado. Uma 
porção de maconha foi 
apreendida no local. 
Os agentes também fize-
ram buscas em outro imó-
vel onde José poderia es-
tar, este em Inconfidentes, 
cidade de Minas Gerais, 
mas não o encontraram. O 

caso é investigado pelo 14º 
Distrito Policial (DP), em 
Pinheiros, como ‘homicí-
dio culposo (sem intenção 
de matar) na direção de 
veículo automotor e fuga 
de local de acidente’. 
O Hyundai Tucson foi 
levado para a delegacia na 
madrugada desta ter-
ça-feira (10). O veículo 
estava no nome de outro 
homem, que alegou que o 
carro foi vendido em 2017 
-- informação confirma-
da pelas investigações. A 
placa do carro também é 
de Inconfidentes (MG). 
Por causa da lei eleitoral, 
eleitores não podem ser 
presos a partir de cinco 
dias antes das eleições, 
que acontecem nes-
te domingo (15). Caso a 
Justiça decrete a prisão do 
motorista que atropelou a 
ciclista, a prisão só poderá 
ocorrer até a meia-noite 

desta terça. Depois co-
meça o período eleitoral 
a partir da madrugada de 
quarta-feira (11). Até dois 
dias depois das eleições 
a policia só poderá fazer 
prisões em flagrante. 
Advogados telefonaram 
para a delegacia e podem 
apresentar o motorista. 
Nenhum entregou uma 
procuração do suspeito, no 
entanto, confirmando que 
defende José Maria.
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ECONOMIA

Inflação do aluguel, acumula alta 
de 23,79% em 12 meses, diz FGV

Da Redação

O
Índice Geral de 
Preços – Merca-
do (IGP-M), 
usado no reajuste 
dos contratos de 

aluguel no país, registrou 
inflação de 2,67% na 
primeira prévia de no-
vembro deste ano. A taxa 
é superior ao 1,97% 
registrado na primeira 
prévia de outubro. Se-
gundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), o IGP-M 
acumula taxa de inflação 
de 23,79% em 12 meses.
Nos primeiros dez dias de 
outubro, o  IGP-M havia 
registrado taxa menor, de 
1,97%. O indicador sofre 
uma influência conside-
rável das oscilações do 
dólar , além das cotações 
internacionais de produ-
tos primários, como as 
commodities e metais.
O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que 
mede os preços no ata-
cado , subiu de 2,45% 
na prévia de outubro 
para 3,48% na prévia de 
novembro. Segundo a 
FGV , o Índice Nacional 

Presidente da Câmara defendeu que pautas econômicas essenciais, como o Orçamento, 
sejam votadas até janeiro

Na prévia dos 10 primeiros dias de novembro, alta registrada foi de 2,67%
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Maia diz que Brasil pode “explodir” e ter dólar a R$ 7

Da Redação

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que a lenti-
dão para votar pautas impor-
tantes no Congresso Nacional 
pode fazer o Brasil “explodir” 
e levar a uma disparada do 
dólar.
“Quem tem interesse na 
pauta é o governo. O Brasil 
vai explodir em janeiro se as 
matérias não forem votadas. 
O dólar vai a R$ 7, a taxa 
de juros de longo prazo vai 
subir, para um país que, hoje, 
no final do ano, vai ter 100% 
da sua riqueza em dívida”, 
afirmou Maia em entrevista à 
CNN nesta segunda-feira (9).
O presidente da Câmara la-
mentou que “a esquerda está 
obstruindo (a pauta) por um 
motivo, e a base por outro”, 
o que dificulta as votações no 
Congresso e pode, segundo 
ele, prejudicar a economia 
brasileira a partir de 2021. 

A oposição busca travar as 
votações para garantir que a 
medida provisória do auxílio 
emergencial seja pautada 
apenas quando houver acor-
do para que as parcelas da 
ampliação, as quatro últimas 
do programa, sejam de R$ 
600, e não R$ 300, como 
já vem acontecendo após o 
governo mudar as regras do 
programa, cortar beneficiá-
rios, criar novos empecilhos 
e reduzir o valor da ajuda aos 
trabalhadores mais afetados 
pela crise.
Já o Centrão, por sua vez, que 
sustenta e forma a base do 
governo Bolsonaro no Con-
gresso, trava disputa com o 
grupo mais próximo de Maia 
pela presidência da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) 
e ainda o comando da Casa, 
pensando nas eleições da Câ-
mara e do Senado, em feve-
reiro de 2021. Sem definições 
sobre esses pontos, o Centrão 
também trava a pauta de 
votações.

de Custo da Construção, 
também teve alta na taxa, 
ao subir de 1,26% em 

outubro para 1,31% em 
novembro.
Já o Índice de Preços ao 

Consumidor , que mede 
o varejo, teve queda na 
taxa de inflação, ao pas-

sar de 0,64% na prévia 
de outubro para 0,41% na 
prévia de novembro.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

M Í D I A S 
O jornalista ... Cesar Neto ... tem sua coluna diária de política pu-
blicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site www.
cesarneto.com recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e 
o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP). Twitter ... @cesarne-
toreal ... Email cesar@cesarneto.com               
+
CÂMARA (SP)
Vereador Mario Covas (PODEMOS ex-PTN) não tem perdido tempo 
em atacar adversários. Tá em busca de uma grande votação por 
reeleição - com repetição dos votos que teve pro Senado 2018 - 
pra em 2022 partir pra Câmara Federal ou Senado novamente ...          
+
PREFEITURA (SP)
Juiz Eleitoral Martim Vargas não cometeu nenhum pecado em 
não permitir publicação de pesquisa Datafolha que - assim como 
Ibope - estariam usando os 3 pontos de margem de erro pra puxar 
Russomanno pra baixo. Usou critérios objetivos. Não foi censura ...
+
ASSEMBLEIA (SP)
Quase todos os deputados e deputadas - inclusive alguns su-
plentes - que disputam prefeituras em suas cidades têm alguma 
esperança de vencer a eleição 2020, especialmente que tá tendo 
algum apoio do governador Doria (PSDB) e do vice Rodrigo (DEM 
ex-DEM) ...   
+
GOVERNO (SP) 
Segue a guerra aberta pela vacina sino-paulista-brasileira. De 
um lado Doria (novo PSDB) achando que a ANVISA interfere na 
continuidade da Coronavac (parceria com o Butantã) e Bolsonaro 
achando que tem mais é que parar mesmo, porque morreu um dos 
testados ...  
+
CONGRESSSO (BR)
Já é guerra a disputa dos cargos das Mesas Diretoras no Senado e 
Câmara dos Deputados, com as eleições marcadas pra 1º fevereiro 
2021. O PMDB (de novo MDB) com Temer, o então PFL (hoje DEM) 
do ACM, o PSDB de FHC e o PT do Lula dominaram desde os anos 
1980 ...     
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Acreditando que Trump (Republicano) vai virar o jogo - das pos-
síveis fraudes nas urnas - na Suprema Corte (USA), Bolsonaro 
diz que o Brasil precisa parar de ser um país de maricas e que os 
Democratas não vão tomar conta da Amazônia brasileira. Quem 
viver verá   
+
PARTIDOS (BR)
O REPUBLICANOS, ajudado pelos deputados Bolsonaristas ainda 
filiados ao PSL - que foi da família Bolsonaro - na ALESP, jogam 
todas as fichas no voto útil que poderá finalmente levar o deputa-
do federal Russomanno ao 2º turno da prefeitura de São Paulo. Vai 
vendo... 

ECONOMIA/MUNDO

Caixa irá cortar 7,3 mil 
funcionários

Inquérito britânico sobre 
abusos infantis diz que Igreja 
Católica priorizou reputação

Banco tem atualmente cerca de 84 
mil empregados, e prazo de adesão 
ao programa vai até o próximo dia 20

Da Redação

A Caixa Econômica Federal 
abriu nesta segunda-fei-
ra (9) um novo Progra-
ma de Desligamento 
Voluntário (PDV). A 

meta do banco é desligar do seu 
quadro de pessoal 7.294  funcio-
nários, entre 23 de novembro e 31 
de dezembro. Como incentivo, a 
Caixa pagará 9,5 salários-base, no 
limite de R$ 470 mil, tendo como 
base a remuneração de setembro.
Poderão aderir ao PDV traba-
lhadores com 15 anos ou mais 
de serviço no banco, funcioná-
rios aposentados pelo INSS com 
data anterior a 13 de novembro 
de 2019, quando a reforma da 
Previdência entrou em vigor, ou 
que venham a adquirir as condi-
ções para aposentadoria até 31 de 
dezembro, desde que não tenha 
requerido o benefício ao INSS até 
a divulgação do programa.
Funcionários que recebem adi-
cional de incorporação de função 
de confiança, cargo em comis-
são e função gratificada também 
poderão aderir ao PDV. Neste 
caso, não há exigência de tempo 
mínimo de serviço.
O PDV foi divulgado em comuni-
cado interno na última sexta-feira 
(6). O prazo para adesão termina 
em 20 de novembro. 
Segundo dados da Federação 
Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa Econômica Federal 

Da Redação

A Igreja Católica do Reino Unido 
traiu seu propósito moral durante 
décadas ao proteger aqueles que 
abusaram sexualmente de crianças, 
ao invés de cuidar de suas vítimas, 
disse um inquérito independente 
nesta terça-feira.
Em um relatório, o inquérito sus-
tentou que a Igreja priorizou cons-
tantemente sua própria reputação, 
transferindo padres e monges 
abusivos para paróquias diferentes, 
onde alguns continuaram assedian-
do crianças, e resistindo a qualquer 
intervenção externa.
“O abuso sexual infantil foi varrido 
para debaixo do tapete”, disse o 
relatório, descrevendo ataques “as-
sombrosos”, como espancamentos 
sádicos motivados pela satisfação 
sexual, muitas vezes perpetrados 
por pessoas profundamente mani-
puladoras em cargos de confiança.
“As vítimas descreveram os efeitos 
profundos e permanentes do abuso, 
incluindo depressão, ansiedade, 
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autoimolação e problemas de con-
fiança”, disse o relatório.
A Igreja Católica recebeu mais de 
900 queixas envolvendo mais de 
três mil instâncias de abuso sexual 
infantil na Inglaterra e no País de 
Gales entre 1970 e 2015, e há relatos 
de mais de 100 alegações por ano 
desde 2016. O relatório disse que 
estas cifras provavelmente subesti-
mam a escala do problema.
O relatório criticou o líder católi-
co mais graduado da Inglaterra e 
do País de Gales, cardeal Vincent 
Nichols, por não admitir nenhu-
ma responsabilidade pessoal ou 
mostrar compaixão por vítimas de 
casos recentes.

(Fenae), o banco perdeu aproxi-
madamente 17 mil bancários em 
todo o país.
A instituição, que chegou a ter 101 
mil trabalhadores em 2014, conta 
atualmente com cerca de 84 mil 
empregados. Segundo a entidade, 
há vários aprovados em concurso 
público, aguardando convocação.
“Especialmente nesta pandemia, 
estamos vendo a importância 
do banco público para o país”, 
destacou em nota o presidente da 
Fenae, Sérgio Takemoto. 
Ele mencionou que a Caixa é 
responsável pelo pagamento do 
auxílio emergencial e de outros 
benefícios sociais para mais de 
100 milhões de pessoas, além da 
concessão de crédito para dife-
rentes perfis de empreendedores 
afetados pela crise econômica.
Procurada, a Caixa informou em 
nota que “trabalha constante-
mente na modernização de seus 
processos, na melhoria do atendi-
mento e na sustentabilidade dos 
negócios”..
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Acontece amanhã - na 
tv Cultura - o último dos 
poucos debates entre os 
candidatos à prefeitura de 
São Paulo. A votação será 
no domingo - 15 novem-
bro 2020 - e dela sairão 
as 2 candidaturas que dis-
putarão o 2º turno em 29 
novembro 2020. O prefei-
to - candidato pelo PSDB 
à reeleição - Bruno Covas 
deve ser o mais tranquilo 
de todos, uma vez que tem 
intenção de votos em torno 
de 30%. As projeções, ainda 
que com 3 pontos percen-
tuais de margem de erro, 
projetam que Bruno Co-
vas ganha de qualquer dos 
adversários que pontuam 
próximos um do outro. O 
ex-governador paulista 
Marcio França (PSB), que 

disputa o cargo pela 1ª vez; 
o deputado federal Celso 
Russomanno (REPUBLI-
CANOS ex-PRB), que dis-
puta o cargo pela 3ª vez e 
o líder de movimentos de 
sem-moradia Guilherme 
Boulos (PSOL com a ex-
-prefeita de São Paulo - en-
tão no PT - a atual deputa-
da federal Luíza Erundina). 
O vice do Bruno Covas é 
o vereador (MDB) Ricar-
do Nunes e o vice do Celso 
Russomanno é o advogado 
Marcos da Costa (PTB), ex-
-presidente da OAB paulis-
ta. Em tempo : desde a vol-
ta das eleições diretas para 
as prefeituras das Capitais 
dos Estados brasileiros, em 
São Paulo apenas Gilberto 
Kassab (PSD) foi reeleito 
em 2008...

Charge

Eleições Americanas
A eleição de Joe Biden à presidên-
cia dos Estados Unidos é um fato 
histórico no cenário político nor-
te-americano. Biden, nascido na 
Pensilvânia, que fez carreira política 
em Delaware, chega à presidência, 
em sua terceira tentativa, acompa-
nhado por Kamala Harris.  Biden não 
representa uma revolução. Com 47 
anos de vida pública, sua eleição à 
Casa Branca implica o retorno de 
muitas figuras conhecidas do Par-
tido Democrata à administração 
norte-americana. Sua retórica é a 
de acalmar o país e retornar a um 
status quo tradicional, pré-Donald 
Trump, com ênfase na Covid-19 (o 
maior pesadelo de Trump e o gran-
de eleitor de Biden), a recuperação 
econômica, o combate ao racismo 
endêmico e atenção à questão da 
mudança climática. Kamala Harris, 
por certo, adicionará questões mais 
progressistas na agenda, como 
combustíveis fósseis e maior di-
versidade identitária. Esta agenda, 
no entanto, é a que causa a maior 
preocupação nos outros 70 milhões 
de eleitores que votaram em Donald 
Trump. 

Biden assumirá um país dividido. 
Apesar de uma grande votação, do 
outro lado, Donald Trump – que se 
tornou o republicano mais bem vo-
tado da história do partido – não 
deixará a cena tão facilmente. Sob 
sua liderança, o Partido Republica-
no logrou êxitos eleitorais que os 
Democratas – que esperavam var-
rer o país com uma onda azul – não 
conseguiram superar. O legado de 
Trump, além da recuperação eco-
nômica, em dois momentos impor-
tantes da história recente, incluíram 
a consolidação conservadora da 
Suprema Corte a ser mantida nas 
próximas décadas, a manutenção 
da maioria no Senado e a redução 
da maioria democrata na Câmara 
de Deputados. Ademais, houve al-
gumas mudanças nas Assembleias 
Legislativas, com um sucesso im-
portante do Partido Republicano. 
Esses ganhos não facilitarão a vida 
de Joe Biden na presidência. 

Fato é que a realidade evidencia 
que, no voto popular, os republica-
nos não conseguirão mais vencer, 
a menos que a Califórnia passe por 
uma conversão. A Califórnia sozinha 
deu a Biden os mais de 4 milhões 
de votos de diferença em relação a 
Trump. Excluída a Califórnia, a dife-
rença entre os dois não chega aos 
10 mil votos em todo o país. Esta 
situação, que parece quase irrever-
sível naquele estado, é, sem dúvida, 
a maior razão para a manutenção do 

Colégio Eleitoral para manutenção 
do equilíbrio na votação.

A verificação da pristinidade do pro-
cesso eleitoral, que, segundo Trump, 
teria sido conspurcado, poderá afe-
tar – se não o resultado – a própria 
presidência de Biden. Se as provas 
forem efetivamente apresentadas 
e tiverem alguma consistência, o 
grande desafio será convencer al-
gum juiz a tomar uma decisão que 
lhe colocasse em franca oposição 
ao momento “Já Ganhou” criado 
pelo Partido Democrata e pela mí-
dia. É uma missão quase impossí-
vel. Se, apesar desta sombra, Biden 
conseguir manter-se no poder, se-
melhante àquilo que ocorreu na Ad-
ministração Trump, enfrentará di-
ficuldades enormes para governar. 
Para Biden, que deu a entender que 
seria presidente por um só manda-
to, devido à sua idade avançada, o 
perigo de tornar-se um pato man-
co logo no primeiro ou segundo ano 
de mandato, em razão de uma crise 
institucional, é uma realidade a ser 
combatida. 

A verdade é que esta eleição não 
era de Trump contra Biden, mas de 
Trump contra si mesmo. E ele per-
deu parcialmente. Mas não está só: 
também perderam – e muito mais – 
os institutos de pesquisa, que erra-
ram fragorosamente em suas análi-
ses, e a grande mídia – apoiadora do 
candidato democrata – que perdeu 
totalmente a serenidade e isenção 
que deveria exercer no processo 
eleitoral. 

Por fim, fica aí um sinal importante 
para o governo Jair Bolsonaro. Macri 
não conseguiu um segundo manda-
to. Trump, em princípio, tampouco. 
Talvez a retórica inflamada já tenha 
cansado a maioria do eleitorado que 
espera, de fato, mais ação e menos 
gritaria. Os resultados econômicos 
de Trump deixarão um legado po-
sitivo para o país, apesar da pande-
mia. Quais serão os legados do Bol-
sonarismo? 

Fica claro, ainda, que o Brasil precisa 
reavaliar suas prioridades e repen-
sar seus laços de amizade. O ganho 
do Brasil com Trump, se houve, foi 
mais ideológico do que pecuniário. 
Talvez com Biden na presidência, o 
Brasil repense sua retórica e posi-
cionamento global. Quem sabe, fi-
nalmente, o Brasil busque transfor-
mar-se na sua maior prioridade. 

Marcus Vinicius De Freitas
Professor Visitante
Universidade de Relações Exteriores da 
China

diário de S.Paulo
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BioNTech estabelecerá preço 
abaixo do mercado para vacina e 
pretende diferenciação por região

Da Redação

A
BioNTech, 
líder na corri-
da para pro-
duzir evidên-
cias de uma 

vacina contra Covid-19 
que funcione, está 
planejando estabelecer 
um preço para o 
potencial imunizante 
em duas doses abaixo 
das “taxas típicas de 
mercado” e criará 
diferenciações entre 
países e regiões.
Em evento online 
do Financial Times, 
o chefe de estratégia 
da empresa alemã de 
biotecnologia, Ryan 
Richardson, disse que 
o preço da vacina, 
desenvolvida em con-
junto com a farmacêu-
tica norte-americana 
Pfizer e que ainda pre-

cisa obter aprovação 
regulatória, refletirá os 
riscos financeiros que 
seus investidores do 
setor privado corre-
ram.
“Buscamos perse-
guir uma abordagem 
equilibrada que reco-
nheça que a inovação 
exige investimento de 
capital, então o plano 
para o preço da nossa 
vacina está bem abaixo 
das taxas típicas de 
mercado, refletindo a 
situação em que es-
tamos e o objetivo de 
garantir acesso amplo 
ao redor do mundo”, 
disse Richardson no 
evento do FT.
“Espero que exis-
ta uma precificação 
diferenciada em certas 
regiões do mundo”, 
acrescentando, se 
recusando a detalhar 
este tema.
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“É hora de uma nova agenda transatlântica”, 
diz chefe-executiva da UE

Da Redação

Uma renovação das rela-
ções entre a União Euro-
peia e os Estados Unidos é 
necessária após a vitória 
eleitoral de Joe Biden nas 
eleições presidenciais 
norte-americanas, disse 
a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der 
Leyen, nesta terça-feira.
“Nossa aliança é baseada 
em valores e história com-
partilhados. Em uma crença 
comum de trabalharmos 
juntos para construir um 
mundo mais forte, mais 
pacífico e mais próspero”, 
afirmou ela em um discurso 
aos embaixadores da UE em 
todo o mundo.
“Essas metas sempre con-
tinuarão. Mas, em um ce-
nário global em mudança, 
acredito que é hora de uma 
nova agenda transatlânti-
ca adequada ao mundo de 
hoje.”
Ela parabenizou Biden por 
sua vitória, mas não men-
cionou o atual presidente, 
Donald Trump, que não 
reconheceu a derrota para 
seu oponente.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - QUARTA-FEIRA/ 11 DE NOVEMBRO DE 202010

MUNDO/SAÚDE

Tropas de paz russas vão 
a Nagorno-Karabakh 
após acordo de trégua

Da Redação

T
ropas de paz da 
Rússia foram 
enviadas ao 
enclave monta-
nhoso de Nagor-

no-Karabakh nesta 
terça-feira, parte de um 
acordo de cessar-fogo 
firmado para encerrar 
seis semanas de combates 
intensos entre o Azerbai-
jão e forças armênias 
étnicas.
Conforme o acordo, o 
Azerbaijão manterá os 
ganhos territoriais obti-
dos nos combates, in-
cluindo Shusha, segunda 
maior cidade do enclave 
e que os armênios cha-
mam de Shushi. As forças 
armênias étnicas devem 
ceder o controle de uma 
série de outros territórios 
entre agora e 1º de de-
zembro.
O Ministério da Defesa 
da Armênia disse que as 

ações militares foram 
suspensas e que a calma 
foi restaurada no terri-
tório separatista, que é 
reconhecido internacio-
nalmente como parte do 
Azerbaijão, mas povoado 
e, até recentemente, to-
talmente comandado por 
armênios étnicos.
O presidente russo, Vla-
dimir Putin, disse que 
o acordo deveria abrir 
caminho para um pacto 
político duradouro após 
um conflito que já ma-
tou milhares, deslocou 
muitos outros e ameaçou 
mergulhar a região como 
um todo em uma guerra.
A Turquia, membro da 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) 
e principal apoiadora e 
fornecedora de armas do 
Azerbaijão, disse que o 
acordo garantiu ganhos 
importantes para seu 
aliado, e seu ministro 
das Relações Exteriores, 
Mevlut Cavusoglu, come-

morou o feito como um 
“sucesso sagrado”.
O cessar-fogo provocou 
comemorações em Baku, 
a capital do Azerbaijão, 
onde carros e ônibus to-
caram as buzinas e pesso-
as vibraram e acenaram 
com a bandeira nacional.
“Este comunicado (de 
cessar-fogo) tem sig-
nificado histórico. Este 
comunicado constituiu a 
capitulação da Armênia. 
Este comunicado põe 
fim à ocupação de anos”, 
disse o presidente azeri, 
Ilham Aliyev.
Alguns azeris lamen-
taram que os combates 
tenham terminado antes 
de seu país controlar toda 
a área de Nagorno-Kara-
bakh e desconfiaram da 
chegada das tropas de paz 
da Rússia, que dominou a 
região nos tempos sovié-
ticos.
“Estávamos prestes a 
recuperar toda Nagorno-
-Karabakh”, disse Kia-

Diretor afirmou ainda que a Anvisa não foi informada de que a causa da morte 
do voluntário foi suicídio
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Anvisa diz que decisão de suspender os testes da 
Coronavac foi ‘técnica’ e baseada na falta de informações

Da Redação

O diretor-presidente da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), Anto-
nio Barra Torres, disse nesta 
terça-feira (10) que a decisão 
de suspender os testes da Co-
ronavac foi “técnica” e base-
ada no fato de as informações 
repassadas pelo Instituto 
Butantan serem “insuficien-
tes” e “incompletas”. 
Após a suspensão, o presi-
dente Jair Bolsonaro come-
morou a suspensão e consi-
derou uma vitória sobre João 
Doria, governador de São 
Paulo. 
A causa morte do voluntário 
da Coronavac foi suicídio. 
A informação foi divulgada 
pelo Estadão e confirmada 
pela TV Globo no início da 
tarde desta terça-feira (10). 
Polêmica sobre envio de 
dados
O diretor-presidente da An-
visa disse que ainda aguarda 

dados completos e que a 
suspensão está mantida até 
que todas as informações 
sejam prestadas. Torres afir-
mou que os testes só serão 
retomados após análise do 
caso por um comitê interna-
cional independente. 
“Documentos claros, pre-
cisos e completos precisam 
ser enviados a nós, o que não 
aconteceu”, disse Torres. “O 
que recebemos ontem não 
nos dava nenhuma outra 
alternativa.” 
Mais cedo, o diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas, 
afirmou que “todos” os dados 
foram fornecidos à Anvisa. 
“O efeito adverso grave 
(...) não tem relação com a 
vacina. Não podemos dar 
detalhes a vocês porque isso 
envolve sigilo. (...) O que eu 
afirmo a vocês é que esses 
dados estão todos de mão da 
Anvisa, estão todos forne-
cidos à Anvisa” - Dimas 
Covas, diretor do Instituto 
Butantan.

mala Aliyeva, de 52 anos. 
“O acordo é muito vago, 
não confio na Armênia 
e confio ainda menos na 
Rússia.”
O líder de Nagorno-Ka-
rabakh, Arayik Haru-
tyunyan, disse que não 
havia opção além de 

concluir um acordo de 
paz por causa do risco 
de perder todo o enclave 
para o Azerbaijão. O pri-
meiro-ministro armênio, 
Nikol Pashinyan, disse 
que concluiu o acordo de 
paz sob pressão de seu 
próprio Exército.
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CLUBES DE SÃO PAULO

O Palmeiras encerrou nesta 
terça-feira a preparação 
para o duelo de quarta, às 
16h30 (de Brasília), contra 
o Ceará, no Allianz Parque, 
pelas quartas de final da 
Copa do Brasil.

A principal ausência foi o 
zagueiro Luan. Ele foi diag-
nosticado com Covid-19 
pelos exames realizados na 
segunda-feira, sem apre-
sentar sintomas, está em 
isolamento e não enfrenta 
o Ceará.

Por outro lado, o também 
zagueiro Benjamin Kus-
cevic participou de todo o 
treino com bola, sem limi-
tações, e poderá fazer sua 
estreia pelo Palmeiras.

Até esta terça, ele estava 
cumprindo transição física 
após se recuperar de uma 
cirurgia no tornozelo di-

reito, realizada em setem-
bro. O Palmeiras avaliava 
o atleta com a necessidade 
de mais algum tempo de 
treinamento antes de jogar, 
mas os desfalques podem 
acelerar a estreia.

Dessa forma, o Palmei-
ras deve ir a campo com 
Jailson; Marcos Rocha, 
Kuscevic (Renan), Emerson 
Santos e Gustavo Scarpa; 
Danilo, Zé Rafael e Raphael 
Veiga; Gabriel Veron, Rony 
e Willian.

Quem também não treinou 
foi o atacante Luiz Adriano, 
que está com sobrecarga 
na coxa esquerda. Ele ficou 
realizando tratamento e não 
deve enfrentar o Ceará.

Além do atacante, o treina-
dor não poderá contar com 
Weverton e Gabriel Meni-
no, com a seleção brasileira, 
Matías Viña, com a sele-
ção do Uruguai, Gustavo 
Gómez, com a seleção do 

Com Covid, Luan não enfrenta o 
Ceará; Kuscevic treina e pode estrear
Zagueiro testou positivo nos exames de segunda, está em isolamento e não joga nesta quarta
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Recém-chegados, Jemerson e Jonathan Cafú foram integrados aos trabalhos nesta terça-feira

Corinthians tem volta de volante 
e reforços em campo

Recém-anunciados como re-
forços do Corinthians, Jemer-
son e Jonathan Cafú partici-
param de todas as atividades 
de campo nesta terça-feira 
junto de seus companheiros, 
horas antes de serem apre-
sentados juntos em entrevista 
coletiva.

Registrados na CBF, am-
bos estão disponíveis para 
Vagner Mancini diante do 
Atlético-MG, sábado, às 19h 
(de Brasília), na Neo Quí-
mica Arena, pela 21ª rodada 
do Brasileirão. O zagueiro, 
porém, que não joga desde 
janeiro, tem poucas chances 
de ser relacionado.

Nesta terça, eles participaram 
de um trabalho técnico em 
espaços reduzidos em que o 
objetivo das equipes – com 
quatro cada e três coringas – 
era trocar dez passes conse-

cutivos e inverter o jogo para 
que um atacante finalizasse 
para o gol. Na sequência, 
Mancini orientou um treina-
mento tático.

Jô, que voltou a treinar com 
os companheiros na se-
gunda-feira, já parece estar 
liberado e pode voltar a ser 
titular. Boselli, que trata 
uma lombalgia, ainda não foi 
registrado em atividades no 
gramado.

O meio-campista Roni foi a 
novidade do dia. Recuperado 
das dores no joelho direito, 
o camisa 29 treinou com o 
elenco e está à disposição. 
Sem Xavier, suspenso, Man-
cini ganha mais uma opção 
para o setor, que já conta com 
Camacho, Cantillo e Éderson 
como alternativas.

Escalação
Além de Xavier, dois titula-
res não poderão jogar: Fábio 
Santos e Otero, que eram do 

Infoesporte Atlético-MG e possuem esse 
impedimento por contrato. 
O venezuelano já não jogaria 
de qualquer forma, já que 
foi convocado para a seleção 
de seu país para os jogos das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo.

Lucas Piton volta a assumir 
a lateral esquerda. Para a fun-
ção de Otero como jogador 
aberto pela esquerda, Mateus 
Vital, Everaldo, Léo Natel 
e Gustavo Mosquito são as 
opções.

A eles se somam outros 
desfalques que o Corinthians 
já vinha tendo, como Caza-
res, com problema muscular, 
além de Danilo Avelar e Gus-
tavo Mantuan, que lesiona-
ram os joelhos.

Um provável Timão tem 
Cássio, Fagner, Marllon, Gil e 
Lucas Piton; Gabriel, Cama-
cho (Éderson) e Luan; Mateus 
Vital, Ramiro e Jô (Davó).

Paraguai, além de Wesley e 
Felipe Melo, que passaram 
por cirurgias recentemente 
e só voltam a atuar na pró-
xima temporada.

Na atividade, o técnico Abel 

Ferreira comandou um co-
letivo e acertou os últimos 
detalhes na equipe, além de 
jogadas ensaiadas.

O elenco contou com o 
reforço de seis jogadores 

da base no treino. São eles: 
Vanderlan (lateral-es-
querdo), Carlos (zagueiro), 
Quiñonez (meio-campista), 
Vitinho (meio-campista), 
Marino (atacante) e Aníbal 
(atacante).
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Daniel Alves volta ao time no 
jogo pela Copa do Brasil

Gabriel Sara se recupera e enfrenta o Flamengo

Gabriel Sara se recu-
perou de trauma no 
quadril, participou do 
treino do São Paulo na 
manhã desta terça-fei-
ra, no CT da Barra Fun-
da, e está à disposição 
de Fernando Diniz.

O meia treinou entre 
os titulares para en-
frentar o Flamengo, 
nesta quarta-feira, às 
21h30, no Maracanã, 
pelo jogo de ida das 
quartas de final da 
Copa do Brasil – com 
transmissão ao vivo da 
TV Globo para todo o 
Brasil, menos MG e RS.

Depois de cumprir 
suspensão diante do 
Goiás, Daniel Alves 
voltará ao São Paulo 
para o duelo decisivo 
pela Copa do Brasil.

Juanfran, titular na 

vitória por 2 a 1 sobre 
o Goiás, foi manti-
do na equipe. Dessa 
forma, a escalação 
provável para o jogo 
no Maracanã é a se-
guinte: Tiago Volpi; 
Juanfran, Bruno Alves, 
Diego Costa e Rei-
naldo; Luan, Gabriel 
Sara, Daniel Alves e 
Igor Gomes; Brenner e 
Luciano.

Tchê Tchê (diagnosti-
cado com Covid-19) e 
Arboleda (convocado 
pela seleção do Equa-
dor) são desfalques.

O goleiro reserva 
Lucas Perri, em recu-
peração de cirurgia no 
joelho, correu no gra-
mado, mas segue fora. 
Além dele, desfalcam o 
Tricolor: Walce (cirur-
gias no joelho), Liziero 
(cirurgia no tornozelo), 
Paulinho (estiramen-
to na perna direita) e 
Rojas (transição).
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Peixe tem três titulares infectados, além do técnico Cuca e de três funcionários

Para tentar conter surto de Covid-19, Santos 
cancela treino e faz testes “drive-thru” no CT

O Santos cancelou o treino 
desta terça-feira para 
realizar testes de Covid-19 
no restante do elenco, na 
comissão técnica e em fun-
cionários – e tentar impedir 
que o vírus se espalhe. Os 
resultados sairão nas próxi-
mas horas.

Os exames foram feitos por 
“drive-thru”: os jogadores 
e profissionais foram tes-
tados dentro de seus carros 
no estacionamento do CT 
Rei Pelé e deixaram o local 
na sequência.

Entre os infectados, estão o 
técnico Cuca, o goleiro João 
Paulo, o zagueiro Lucas 
Veríssimo, o lateral-direito 
Madson, o preparador de 
goleiros Arzul, o gerente de 
futebol Jorge Andrade e o 

médico Guilherme Faggio-
ni. No time feminino, 17 
pessoas contraíram o vírus 
(14 atletas e três membros 
da comissão técnica).

Desde o início do Brasi-
leirão, o Santos havia tido 
poucos casos positivos de 
Covid-19 no elenco – ape-
nas os atacantes Kaio Jorge 
e Raniel.

Nos últimos dois meses, o 
Santos só havia tido uma 
semana livre para trei-
namentos, entre os jogos 
contra Defensa y Justicia e 
Fluminense. Agora, depen-
derá desses resultados para 
saber com quais atletas 
conta para enfrentar o In-
ter, no sábado.

Além dos infectados, o 
Santos não terá Soteldo, 
convocado para a seleção 
venezuelana.

Infoesporte
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PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 13 CM

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Andradina/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MIGUEL BASAGLIA ALARCON, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.688.838-59; bem como sua mulher MIRIAN CRISTINA JOAQUIM ALARCON; MIGUEL 
BASAGLIA ALARCON - EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.097.904/0001-51; dos coproprietários ESPOLIO DE ALEXANDRE BASAGLIA ALARCON, representado por suas herdeiras e por si NATALIA PATRICIA 
SALAMANCA ALARCON, inscrita no CPF/MF sob o nº 415.545.258-50; e BRUNA SALAMANCA ALARCON, inscrita no CPF/MF sob o nº 415.547.408-51; DAGMAR SALAMANCA ALARCON; ALESSANDRA BASAGLIA 
ALARCON LEHN, inscrita no CPF/MF sob o nº 297.642.608-29; e seu marido ANDRÉ LUIZ LEHN DOS REIS; e do promitente comprador MIGUEL JUNIOR JOAQUIM ALARCON, inscrito no CPF/MF sob o nº 403.663.208-
66. O Dr. Jamil Nakad Junior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Andradina/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AOKI LTDA em face de MIGUEL BASAGLIA ALARCON E OUTROS - Processo nº 1002180-
07.2017.8.26.0024 – Controle nº 1217/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 14:00h e se encerrará dia 24/11/2020 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/11/2020 às 14:01h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do 
artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a coproprietária/cônjuge alheia a execução terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e 
quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (16,6666%) MATRÍCULA Nº 25.860 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ANDRADINA/SP - IMÓVEL: Uma área de terras rurais, 
medindo 19,20 ha, desmembrada de área maior, denominada “Estância São João”, situada e localizada no Bairro Timboré, encravada no imóvel Barra do Tietê, neste município e Comarca de Andradina-SP., que se encontra dentro 
das seguintes divisas e confrontações:- Inicia-se no marco nº 01, marco este situado na margem direita da Estrada Vicinal “Nemezião Pereira de Souza” (sentido cidade de Andradina ao Bairro Timboré), junto ao vértice da cerca 
de divisa com a propriedade pertencente atualmente a Sandra Regina Rufino Vieira de Souza Gomes , sucessora de Bertolo Druziani, segue pela cerca com o azimute de 096º37’37” numa distância de 1.024,00 metros, 
confrontando com a propriedade pertencente atualmente a Sandra Regina Rufino Vieira de Souza Gomes, sucessora de Bertolo Druziani até encontrar o marco nº 02, situado no vértice da cerca de divisa na margem da Estrada 
Municipal ADD103, segue á direita pela cerca de divisa margeando a referida Estrada com o azimute de 175º47’21”, numa distância de 264,75 metros, confrontando com a Estrada Municipal ADD-103 até encontrar o marco nº 
03, situado no vértice da cerca de divisa, segue á direita pela cerca de divisa com o azimute de 276º39’17” numa distância de 615,77 metros, confrontando com a propriedade pertencente atualmente a Eiti Katayama, sucessor 
de Arioshi Umetsu até encontrar o marco nº 03-A, situado junto a cerca de divisa, segue a direita pela linha divisória com azimute de 006º39’17”, numa distância de 181,16 metros , confrontando com a área remanescente do 
Sítio Boa Vista, pertencente atualmente a Oresto Marques e Ortência Marques Fazzan , sucessores de Joaquim Marques, até encontrar o marco nº 06 situado no vértice da linha divisória, segue á esquerda com o azimute de 
276º37’37” numa distância de 443,02 metros, confrontando com a área remanescente do Sítio Boa Vista, pertencente atualmente a Oresto Marques Fazzan, sucessores de Joaquim Marques até encontrar o marco nº 05, situado 
na margem direita da Estrada Vicinal “Nemezião Pereira de Souza “ (sentido cidade de Andradina-Bairro Timboré), segue á direita pela cerca margeando a referida Estrada com o azimute de 356º09’08”, numa distância de 81,20 
metros, confrontando com a Estrada Vicinal “Nemezião Pereira de Souza”, até encontrar o marco nº 01, onde iniciou esta descrição, perfazendo um polígono irregular com a área descrita de 19,20ha. Consta no R.01 desta 
matrícula que o imóvel passou a denominar-se “Estância São João”. Consta na Av.14 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0000989-35.2015.8.26.0081, em trâmite na 1ª 
Vara da Comarca de Adamantina/SP, requerida por CRIALT COM E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA contra MIGUEL BASAGLIA ALARCON. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução 
Civil, Processo nº 0000989352015, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Adamantina/SP, requerida por CRIALT COM E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA contra MIGUEL BASAGLIA ALARCON, foi penhorado parte 
ideal (16,666%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.18 desta matrícula que MIGUEL BASAGLIA ALARCON vendeu o imóvel desta matrícula a MIGUEL JUNIOR JOAQUIM 
ALARCON e NATALIA PATRÍCULA SALAMANCA ALARCON. Consta na Av.20 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (16,6666%) do imóvel objeto desta matrícula; bem como foi declarada a ineficácia da alienação 
da R.18. INCRA nº 950.084.986.585-0 (Conf.Av.17). Valor da Avaliação da parte ideal (16,666%) do Imóvel: R$ 75.900,52 (setenta e cinco mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos) para setembro 
de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$  584.391,79 (setembro/2020). Andradina, 03 de novembro de 2020. Eu, 
diretora/diretor, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 9 CM

1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos executados SS/F CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.314.797/0001-80; e SÉRGIO SPILARI FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
352.444.598-56. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Monitória ajuizada por FELIPE DO AMARAL SILVA em face de SS/F CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI E 
OUTROS - Processo nº 1007285-25.2018.8.26.0704 – Controle nº 1626/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco 
do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 15:00h e se encerrará dia 18/12/2020 às 15:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 
se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, 
§ 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 208.506 DO 18º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. Avaliação deste lote: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) para abril de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 423.532 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. Avaliação deste lote: R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um 
mil reais) para setembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 205.751,82 (mario/2020). Consta Penhora no 
Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 0002030-35.2020.8.26.0704, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP; Processo nº 0004174-16.2019.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara Cível 
do Foro Regional de Butantã/SP; Processo nº 1007285-25.2018.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã/SP; Processo nº 1007396-09.2018.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional 
de Butantã/SP; Processo nº 1007503-53.2018.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã/SP; Processo nº 0005303-56.2019.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã/SP; 
Processo nº 1010343-78.2018.8.26.0302, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú/SP; A descrição detalhada dos bens e os valores dos lotes está disponível no site www.megaleiloes.com.br. São Paulo,  Eu, 
diretora/diretor, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 9 CM

2ª Vara Cível Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado V. V., bem como da coproprietária N. S., e dos outorgantes vendedores E. N., C. N. e sua mulher M. C. N.. O Dr. Domingos Parra Neto, MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por M. DE M. V., representado por sua mãe H. A. DE M. em face de V. V. - Processo nº 1005252-58.2017.8.26.0361 - Controle nº 842/2017, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 19/11/2020 às 14:00h e se encerrará dia 24/11/2020 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/11/2020 às 14:01h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site 
do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE 
O IMÓVEL DA TRANSCRIÇÃO Nº 19.919 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP - IMÓVEL: Um Terreno situado no distrito de Poá, neste município, sem benfeitorias, com a área de 
400 metros quadrados, ou sejam 0,4 has, medindo 10 metros de frente, por 40 metros da frente aos fundos, com as seguintes divisas e confrontações: pela frente com a projetada Rua “Três”, de um lado com terreno hoje 
vendido a Cid França Lopes, de outro com terreno hoje de vendido a Elígio Duarte Marins e fundos com os outorgantes vendedores. Consta na Avaliação que o imóvel está situado na Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho, 206, 
Centro, com área construída de 212,76m2. Contribuinte nº 43214.13.59.0321.00.001.03. Consta ás fls. 173/181 Escritura de compra e venda do imóvel objeto da presente, firmado entre E. N e Outros (Vendedor) e V. V 
e outra (compradores). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 256.454,13 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) para fevereiro de 2017, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 9.096,38 (maio/2019). Mogi das Cruzes, 20 de outubro de 2020. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 11 CM

1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LUIZ MARCELO CUNHA BOCHKOVITCH, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.8112.538-33, e do Espólio de NADIR LEME LOMBARDI, na pessoa de seus 
herdeiros ALEXANDRO LEME SANCHEZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.823.528-99, CECÍLIA REGINA LOMBARDI BOCHKOVITCH ou CECÍLIA REGINA LOMBARDI, inscrita no CPF/MF sob o nº 184.612.608-80, 
ELISLAINE LEME LIMA ou ELISLAINE LEME LOMBARDI ou ELISLAINE LEME LOMBARDI LIMA, inscrita no CPF/MF sob o nº 090.595.648-63, seus cônjuges, se casados forem, bem como do coproprietário 
BENEDITO LOMBARDI ou ESPÓLIO DE BENEDITO LOMBARDI, na pessoa de seus herdeiros e/ou sucessores. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DOS REIS ALEGRE (depositária) em face de LUIZ MARCELO CUNHA BOCHKOVITCH e outro - Processo nº 0343902-77.1998.8.26.0008 (008.98.343902-9), e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 19/11/2020 às 14:30h e se encerrará dia 24/11/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/11/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 11/12/2020 às 14:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento), do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota parte dos coproprietários/cônjuges alheios a execução 
recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que o mesmo terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS - Eventuais 
ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, 
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Tendo em vista que o credor não optou pela adjudicação (art. 876 CPC), 
ele pode participar das hastas públicas e pregões, na forma da lei e em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço até o valor atualizado do débito, depositando, contudo, o valor execedente, no prazo do artigo 
19 do Provimento CSM nº 1625/2009. Ressalta-se, ainda, que caso arremate o bem, o credor deve pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento pelo executado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 69.361 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um terreno, situado à Rua Antonio Machado, antiga Rua Antonio Marcelo Junior, por parte do lote 25 da Vila Caju, Distrito de Ermelindo Matarazzo, com a área de 125,00m2 medindo 
5,00m de frente, por 25,00m da frene aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confinado pelo lado direito visto de fora, com propriedade de Mauro Lucio Pinto, e Maura Vagner de Sousa, e 
pelo lado esquerdo com propriedade de Carlos Batista de Souza, e nos fundos com parte do lote 25. Consta na Av.2 desta matrícula, que sobre o terreno objeto desta matrícula foi construída uma casa que recebeu o nº 26 
da Rua Antônio Machado, antiga Rua Marcelo Júnior. Consta no R.03 e Av. 4 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária MARIA DE FATIMA DOS REIS ALEGRE. Constam 
no laudo de avaliação de fls. 1068 e 1073, que o imóvel se encontra situado à Rua Antônio Machado, nº 51, Jardim Três Marias, Penha São Paulo/SP. Sobre o terreno possui uma edificação com duas residências, sendo uma no 
piso superior e uma no piso inferior com salão comercial, com área construída de 158,00m2. Contribuinte nº 111.016.0071-2 (conf. fls. 611 dos autos). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos na 
Dívida Ativa e que o mesmo é isento IPTU para o exercício atual (15/10/2020). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 308.300,17 (trezentos e oito mil, trezentos reais e dezessete centavos) para maio de 2018, que 
será atualizado até a data da alienação, conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 77.746,50 (21/10/2019). São Paulo, 20 de outubro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi.diário de S.Paulo

Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 12 CM

29ª Vara Cível do Foro Central da Capital-SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CTO PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.203.046/0001-08, ORLANDO FRANZINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.076.708-10, TERESA 
MARLENE FRANZINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 388.584.288-20, bem como dos coproprietários: GERSON FRANZINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 562.146.188-68, e sua mulher SONIA MARIA FRANZINI, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 126.864.138-32, MARISA DOS SANTOS IGREJA FRANZINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 034.767.488-71, RONALDO FRANZINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.170.428-83, e sua mulher BEATRIZ 
FILOMENA DAS NEVES FRANZINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 255.395.968-03, CRISTINA FRANZINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.189.488-77, EDISON FRANZINI FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 486.292.368-
25, e JULIANA IGREJA FRANZINI, inscrita no CPF/MF sob o nº 414.693.288-28. A Dra. Laura de Mattos Almeida, MM. Juiz de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO DO BRASIL 
S/A move em face de CTO PUBLICIDADE LTDA e outros - Processo nº 1004715-69.2017.8.26.0100 – controle nº 094/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de 
Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código 
de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar 
o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2020 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 15:01h e se encerrará no dia 15/12/2020 às 15:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 
se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem 
exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal dos executados e dos coproprietários não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, serão intimados através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM –  MATRÍCULA Nº 225.733 DO 14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO 
PAULO/SP:  IMÓVEL: À Rua Tília nº 56, antiga Estrada de Servidão Pública, lote nº 26, da quadra B, desmembrada da gleba B, Vila Livieiro, na Saúde – 21º Subdistrito, um Prédio e respectivo terreno medindo 8,00m de frente, 
por 25,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 200,00m2, confrontando de um lado com o lote nº 25, do outro lado com o lote nº 27, e nos fundos com 
o lote nº 29, todos da quadra B, de propriedade do Espólio de Annibal Del Guerra. Consta na Av.6 desta matrícula que a Rua Tilia atualmente se denomina Rua Leonidas Freire. Consta na Av.7 desta matrícula que o prédio 
nº 56 da Rua Leonidas Freire atualmente tem o nº 232. Consta na Av.8 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula confronta atualmente de quem da rua o olha, do lado direito com o prédio nº 222, do lado esquerdo 
como prédio nº 238 ambos da Rua Leonidas Freire e pelos fundos com o prédio nº 105 da Rua Antonio Frutuoso Barbosa. Costa na Av.11 desta matrícula que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo 
nº 1036719-96.2016.8.26.0100, em trâmite 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por ITAÚ UNIBANCO S/A contra CTO PUBLICIDADE LTDA e outros, foi penhorado o imóvel  objeto desta matrícula, sendo 
nomeados depositários ORLANDO FRANZINI e TEREZA MARLENE FRANZINI. Consta na Av.12 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário ORLANDO FRANZINI. Costa 
na Av.13 e Av.15 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Civil, processo nº 1117765-44.2015.8.26.0100, em trâmite 11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra 
ORLANDO FRANZINI e outras, foi penhorada a parte ideal (20%) do imóvel  objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário ORLANDO FRANZINI. Consta na Av.16 desta matrícula que nos autos nº 00013475220188260450, 
em trâmite na 1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Piracaia/SP, que os bens de ORLANDO FRANZINI se tornaram indisponíveis, inclusive 20% do imóvel desta matrícula. Contribuinte nº 119.214.0015-2. Consta no site da 
Prefeitura de São Paulo/SP que não há débito na Dívida Ativa e que o débito de IPTU para o exercício atual é de R$ 98,42 (20/10/2020). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) 
para novembro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 357.798,12 (abril/2018). São Paulo, 21 de outubro de 
2020. Eu, diretor/diretora, conferi.
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de MARIA APARECIDA SANTANA, inscrita no CPF/MF sob o nº 154.834.518-05; e ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.366.698-97; e da 
promitente vendedora COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.865.597/0001-09. O Dr. Rilton Jose Domingues, MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Alienação Judicial de Bens ajuizada por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS em face de MARIA APARECIDA SANTANA - Processo nº 1006664-50.2017.8.26.0320 – Controle 
nº 1372/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem 
sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 15/12/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será 
enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados 
ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS AQUISITIVOS DA MATRÍCULA Nº 89.237 DO 2º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LIMEIRA/SP - IMÓVEL: Prédio residencial sob nº 21, da Rua Radialista José Carlos Modesto de Abreu, do Conjunto Habitacional denominado “Conjunto Habitacional Limeira 
G – Jardim Residencial Antonio Simonetti II”, nesta cidade, com uma área total construída de 43,18 metros quadrados, com seu terreno que corresponde ao lote 21, da quadra F, medindo 3,28 metros de frente para referida 
Rua; 15,11 metros em curva, na confluência da Rua Radialista José Carlos Modesto de Abreu com a Rua Um; 10,09 metros de um lado, confrontando com a Rua Um; 11,14 metros no fundo, confrontando com o loteamento 
denominado Jardim Residencial Santa Amália; 20,00 metros de outro lado, confrontando com o lote 20; perfazendo assim, uma área total de 222,24 metros quadrados. Contribuinte nº 3509.032.000. Consta as fls.25-40 dos 
autos que COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU prometeu vender o imóvel desta matrícula a MARIA APARECIDA SANTANA e ROBERTO CARLOS DOS SANTOS. Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 181.335,34 (cento e oitenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para fevereiro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Limeira, 21 de outubro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. 
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CIDMAR RIOS CARNEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.249.738-00; bem como sua mulher LEILA CHOUERI CARNEIRO. O Dr. Rilton Jose Domingues, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de CIDMAR RIOS CARNEIRO - Processo nº 1002029-26.2017.8.26.0320 – Controle 
nº 404/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem 
sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 14:30h onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a 
quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando 
possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES 
GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 21.205 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LIMEIRA/SP - IMÓVEL: 
Lote de terreno sob nº 01, da quadra 02, com frente para a rua projetada Quatro, esquina com a rua Projetada Três, do loteamento denominado “Jardim Residencial Recanto Alvorada”, desta cidade, Comarca e 2ª circunscrição, 
sem benfeitorias, com a área de 708,62 metros quadrados, ou seja, 9,15 metros de frente para a rua projetada Quatro; 14,14 metros em curva, na confluência das duas vias públicas; de um lado mede 40,00 metros confrontando 
com o lote nº 2; de outro lado mede 31,00 metros confinando com a rua Projetada Três, com a qual faz esquina; e nos fundos mede 18,15 metros confrontando com o lote nº 21. Está cadastrado na Prefeitura Municipal local, 
na quadra 2558, unidade 001. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 345.000,00 (trezentos e 
quarenta e cinco mil reais) para setembro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 47.304,40 (outubro/2018).
Limeira, 21 de outubro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi.
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário ALUIZIO DUARTE NISSIDA, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.332.908-97; bem como sua mulher ELIZABETE AVANÇO NISSIDA. O Dr. Rafael 
Salomão Spinelli, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tanabi/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada por FAZENDA NACIONAL em face de ALUIZIO DUARTE NISSIDA - Processo nº 0000818-52.2020.8.26.0615 - Controle nº 
802/2020, expedida nos autos da Ação de Execução Fiscal, processo nº 0002019-47.2015.4.03.6106, em trâmite a 5ª Vara Federal da Comarca de São José do Rio Preto, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 11:30h e se encerrará 
dia 25/11/2020 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início 
no dia 25/11/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA - Nos 
termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota parte da coproprietária alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer 
no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos de IPVA, IPTU e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. A(s) parte(s) que der(em) causa à não realização do leilão deverá(ão)
ressarcir à gestora do leilão eletrônico (MEGALEILÕES) as despesas que esta realizar,desde que devidamente comprovadas nos autos. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, 
I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: Um veículo da marca Nissan, modelo Frontier LEATT 4X4 automática, placa ERR 7389, combustivel diesel, ano/modelo 2011/2012, cor preta, chassi 94DVDU40CJ963012, Renavam 
423712748. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 92,87 (21/10/2020). Valor da Avaliação desse lote: R$ 65.102,00 (Sessenta e cinco mil e cento 
e dois reais) para Agosto de 2020. LOTE Nº 02: Uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Titan KS, placa CQS 8614, combustivel gasolina, ano 2000, chassi 9C2JC30101R023438, Renavam 748945342. Consta no 
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (21/10/2020). Valor da Avaliação desse lote: R$ 2.578,00 (Dois mil e quinhentos e setenta e oito reais) para Agosto de 
2020. LOTE Nº 03: Um veiculo da marca Volkswagem Saveiro GL 1.8, ano 1994, combustivel gasolina, placa BLO 8513, Chassi 9BWZZZ30ZRP252898, Renavam 624735672. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (21/10/2020). Valor da Avaliação desse lote: R$ 9.073,00 (Nove mil e setenta e três reais) para Agosto de 2020. LOTE Nº 04: PARTE IDEAL (10%) DO IMÓVEL 
DA MATRÍCULA Nº 9.166 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TANABI/SP - IMÓVEL: Terreno sem benfeitorias, denominado lote nº 12, da quadra K, do loteamento “Parque Residencial Covizzi”, 
desta cidade de Tanabi, medindo 11,00 metros de frente para a Rua 11; por 25,00 metros da frente aos fundos, em seu lado direito, de quem da Rua olha para o lote confronta com o lote nº11; 25,00 metros em seu lado esquerdo, 
da frente aos fundos, onde confronta com o lote nº 13; 11,00 metros nos fundos, onde confronta com o lote nº 14; perfazendo uma área superficial de 275,00 metros quadrados. Consta na Av.06 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 0003191-50-2014.8.26.0297, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jales/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos do Processo 
nº 201405.0517.00028818- IA-770, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos do Processo nº  201406.0316.00031142- IA 091, foi determinada a 
indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos do Processo nº  201409.2515.00039064- IA-310, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.10 desta 
matrícula que nos autos do Processo nº  201507.1416.00064336-IA-890, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos do Processo nº  00020194720154036106, 
em trâmite a 5ª Vara Federal da comarca José do Rio Preto/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta na Av.12 e 16 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do Processo nº  10017589620178260132, em trâmite a 1ª Vara da comarca de Catanduva/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens 
do executado. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos do Processo nº  10049536020178260368, em trâmite a 3ª Vara da comarca de Monte Alto/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Consta 
na Av.15 desta matrícula que nos autos do Processo nº  10001024920188260430, em trâmite no Oficio Judicial da comarca de Paulo de Faria/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado. Valor da Avaliação 
da parte ideal (10%) desse lote: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para Agosto de 2020. Os bens moveis encontram-se à Rua Francisco José Vargas, 160, Centro, Tanabi/SP, sendo nomeado depositário o executado. Tanabi, 
22 de outubro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 10 CM

1ª Vara Cível – Foro da Comarca de Tatuí/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.189.582/ 0001-07, bem como da depositária MARCIA APARECIDA GIRIBONI DE 
SOUZA, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.345.128-62. A Dra. Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Foro da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que ANIMA SAMPE SERVIÇO 
DE ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA move em face de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ - Processo nº 1009030-86.2018.8.26.0624 – Controle nº 2488/2018, e que foi designada a venda 
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 
11:00h e se encerrará dia 25/11/2020 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 11:01h e se encerrará no dia 08/12/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
– O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela 
Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 
valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 20.016 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
TATUÍ/SP - IMÓVEL: Um lote de terreno sob nº 05 da quadra A, com frente para a Rua 10, no loteamento denominado Jardim Gonzaga, no Bairro Lagoa Vermelha, nesta cidade de Tatuí, medindo dez metros e 05 centímetros 
de frente, igual medida nos fundos, por vinte e cinco metros da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando-se: pela frente com a referida rua; do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o lote 06; do lado 
esquerdo com o lote 04 e nos fundos com o Sítio Agua Vermelha, encerrando uma área com 250,00 metros quadrados. Consta na R.02 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 265/2002, 
em trâmite no Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Tatuí/SP, requerida por INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado 
depositário JOSE RUBENS DO AMARAL LINCOLN. Consta na Av.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1005129-47.2017.8.26.0624, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, 
requerida por COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, este imóvel foi penhorado, sendo nomeada depositária a depositária. Consta na Av.04 desta 
matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário MARCIA APARECIDA GIRIBONI DE SOUZA. Valor da Avaliação do imóvel: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para março de 2020, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 190.901,75 (08/2020). Tatuí, 21 de outubro de 2020 Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO
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39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.949.748-90, CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.589.068-
27. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, MM. Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens imóveis, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IGUAÇU em face de MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES e outra - Processo 
nº 0113207-51.2012.8.26.0100 - Controle nº 436/2012, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter “AD 
CORPUS” e no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos 
imóveis a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 15:30h e se encerrará dia 25/11/2020 às 15:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 15:31h e se encerrará no dia 15/12/2020 às 
15:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda dos bens corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre 
os imóveis correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, 
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação dos imóveis. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 145.129 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento sob nº 131, localizado no 13º andar ou 4º pavimento do Edifício 
Iguaçu, situado na Avenida Paes de Barros nº 1.463, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca, com área útil ou privativa de 324,56 m2, área comum de 69,49 m2, a área real de construção de 394,05 m2, correspondendo-lhe a fração 
ideal de 65,08 m2 ou 5,6591% do terreno. Consta na Av.5 desta matrícula que nos autos da Reclamação Trabalhista, Processo nº 00879.2006.081.02.00-7, requerida por ANTONIO ROBERTO BIRELLO contra OLD MACHINE 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária CHRISTIANNE SILVA PARANGABA. Consta na Av.6 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade 
dos bens de MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.7 desta matrícula que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de CHRISTIANNE SILVA PARANGABA nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.9 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Revisional de Aluguel, Processo nº 0208514-71.2008.8.26.0100, em trâmite na 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE 
SILVA PARANGABA, foi penhorada a metade ideal do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda sobre o imóvel objeto desta matrícula, 
tendo sido nomeados depositários os executados. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0208515-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/
SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANE SILVA PARANGABA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário a executada.  Contribuinte nº 032.044.0176-6 (em área maior). Consta 
no site a Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 137.322,62 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.142,40 (29/09/2020); MATRÍCULA Nº 145.130 DO 7º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Vaga Indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo do Edifício Iguaçu, situado na Avenida Paes de Barros nº 1.463, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca, com 
a área útil ou privativa de 29,90 m2, a área real de construção de 29,90 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 4,94 m2 ou 0,4296% do terreno. Consta na Av.4 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.5 desta matrícula que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de CHRISTIANNE SILVA PARANGABA nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.8 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Revisional de Aluguel, Processo nº 0208514-71.2008.8.26.0100, em trâmite na 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE 
SILVA PARANGABA, foi penhorada a metade ideal do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda sobre o imóvel objeto desta matrícula, 
tendo sido nomeados depositários os executados. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0208515-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/
SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário a executada. MATRÍCULA Nº 145.131 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Vaga Indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo do Edifício Iguaçu, situado na Avenida Paes de Barros nº 1.463, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca, com a área útil 
ou privativa de 29,90 m2, a área real de construção de 29,90 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 4,94 m2 ou 0,4296% do terreno. Consta na Av.4 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de 
MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.5 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade 
dos bens de CHRISTIANNE SILVA PARANGABA nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.8 desta matrícula que nos autos da Ação 
de Execução Civil, Processo nº 1019638-52.2007.8.26.0100, em trâmite na 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ contra MARCO ANTONIO CATALDI 
NOVAES e outra, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES. Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos da Ação de Revisional de Aluguel, Processo nº 
0208514-71.2008.8.26.0100, em trâmite na 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, foi penhorada a metade ideal 
do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda sobre o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeados depositários os executados. 
Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0208515-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI 
NOVAES contra CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário a executada; E MATRÍCULA Nº 116.284 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: Vaga Indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo do Edifício Iguaçu, situado na Avenida Paes de Barros nº 1.463, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca, com a área útil ou privativa de 29,90 m2, a área real 
de construção de 29,90 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 4,94 m2 ou 0,4296% do terreno. Consta na Av.5 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES nos 
autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.6 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de CHRISTIANNE SILVA 
PARANGABA nos autos do Processo nº 200761820310483, em trâmite na 6ª Vara das Execuções Fiscais, TRF 3ª Região - São Paulo. Consta na Av.8 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 
1019638-52.2007.8.26.0100, em trâmite na 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ contra MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES e outra, foi penhorado o 
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Revisional de Aluguel, Processo nº 0208514-71.2008.8.26.0100, em 
trâmite na 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, foi penhorada a metade ideal do imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.11 desta matrícula a penhora exequenda sobre o imóvel objeto desta matrícula, tendo sido nomeados depositários os executados. Consta às fls. 484 dos autos penhora 
no Rosto dos Autos sobre o valor de R$ 31.736,56, ação de Execução de Alimentos, na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP, requerida por MURILO PARANGABA NOVAES contra MARCO ANTONIO CATALDI 
NOVAES. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0208515-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARCO ANTONIO 
CATALDI NOVAES contra CHRISTIANNE SILVA PARANGABA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário a executada. Valor da Avaliação do Lote Único: R$ 1.887.769,63 (hum milhão, oitocentos e oitenta e 
sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) para março de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta 
ação no valor de R$ 742.574,29 (Setembro/2020). São Paulo, 22 de outubro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 12 CM

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas MARIA JOSE GESUELI FERREIRA CARNAVAL, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.252.228-80, JANAINA FERREIRA CARNAVAL, inscrita no CPF/MF sob o nº 
285.931.638-82. O Dr. Fábio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ANA IZABEL FERREIRA BERTOLDI em face de MARIA JOSE GESUELI FERREIRA CARNAVAL 
e outra - Processo nº 0000988-43.2018.8.26.0114 (Principal nº 0089991-19.2012.8.26.0114) - Controle nº 065/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de 
Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 15:00h e se encerrará dia 25/11/2020 às 15:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 15:01h e se 
encerrará no dia 10/12/202 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 
se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas 
e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal das executadas não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, serão intimadas através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 61.898 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/
SP - IMÓVEL: Lote de Terras, designado pelo número 21 (vinte e um), do “Loteamento Rural Sítios Carlos Gomes”, promovido na Gleba designada “Quinhão C”, remanescente da gleba nº 4, do imóvel denominado “Fazenda Sete 
Quedas”, neste município e comarca de Campinas e 1ª Circunscrição Imobiliário, com a seguinte descrição: “começa a divisa, no ponto de interseção, da linha ideal do lote nº 22, com a cerca de divisa, de arame, de confrontação 
com as terras de propriedade de Caio de Camargo Andrade; segue a divisa, confrontando-se com o lote nº 22, por linha ideal, pela distância de 242,71m e rumo SW 84º25’59”, neste ponto, a divisa faz margem com a Estrada 
3, com distância de 10,00m e rumo SW 78º47’44”; neste ponto, a divisa deflete à direita, e passa a confrontar-se com o lote nº 20, por linha ideal pela distância de 80,88m e rumo NW 11º12’16”; neste ponto, a divisa deflete 
à direita e passa a confrontar-se com o lote nº 1, por linha ideal, pela distância de 195,65m e rumo NE 77º36’33”; neste ponto, a divisa deflete à direita e passa a confrontar-se com as terras de propriedade de Caio Camargo 
Andrade e segue pela cerca de divisa, de arame, cujas distâncias e rumos, são os seguintes respectivamente: distância 51,38m e rumo SE 38º29’28”; distância 70,93m e rumo SE 38º21’27’; atingindo o ponto inicial desta 
descrição. O perímetro acima, encerra uma área de 20.808,99m2 ou 2,0809 ha. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos do Processo 01330001420075150130, foi decretada a Indisponibilidade dos Bens de JANAINA 
FERREIRA CARNAVAL. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos da Execução Civil, Processo nº 4004735-89.2013.8.26.0248, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, requerida por CAM-TEC 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI - EPP contra JANAINA FERREIRA CARNAVAL, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária JANAINA FERREIRA CARNAVAL. Consta na Av.16 desta matrícula que 
nos autos da Execução Trabalhista, Processo nº 0133000-14.2007.5.15.0130, em trâmite na 11ª Vara do Trabalho da Comarca de Campinas, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, requerida por VANESSA LISBOA 
TEIXEIRA contra JANAINA FERREIRA CARNAVAL e outra, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária JANAINA FERREIRA CARNAVAL. INCRA nº 6180470115920 (conf. Av.3) área total 2,0ha; 
área registrada 2,0ha; módulo rural 0,0ha, nº de módulos rurais 0,00; módulo fiscal de 10,0ha; nº de módulos fiscais 0,20; fração mínima de parcelamento de 0,0ha; classificação do imóvel “minifúndio”; denominação do imóvel: 
Fazenda Sete Quedas – Gleba C. Consta na Avaliação que o imóvel possui lago, piscina, lago, casa principal, casa de caseiro. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para janeiro 
de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 220.863,61 (13/03/2020).  Campinas, 21 de outubro de 2020. Eu, diretor/
diretora, conferi.
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PUBLICIDADE LEGALdiário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO
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3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CAMILA ROBERTA JOSÉ, inscrita no CPF/MF sob o nº 353.457.698-50, CARLOS ROBERTO JOSÉ JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.457.708-67, 
representados por sua genitora e usufrutuária MONICA ISABEL MARTINS, inscrita no CPF/MF sob o nº 058.701.348-62, bem como de seu marido, se casada for. O Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, MM. Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Procedimento Sumário ajuizada por CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAGGIO ESPERANZA em face de CAMILA ROBERTA JOSÉ e outros - Processo nº 0024610-74.2009.8.26.0565 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 19/11/2020 às 15:00h e se encerrará dia 24/11/2020 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/11/2020 às 15:01h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 15:00h onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e 
impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel arrematado, no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à Mega Leilões não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site 
do gestor ou será enviada por e-mail, ficando advertido quanto aos custos por conta do arrematante para desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: A NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA Nº 29.562 DO 2º CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - IMÓVEL: A unidade autônoma designada apartamento nº 92, localizado no 9º andar do Edifício Città Di Veneza - Bloco B, Integrante do conjunto Residencial Villaggio Esperanza, 
situado na Rua Rafael Correia Sampaio, nº 1.066, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, composto de sala de jantar/estar com terraço e lavabo, uma suíte com banheiro, terraço e espaço destinado ao armário embutido, 
dois quartos simples, sendo um com terraço, banheiro completo, copa/cozinha, área de serviço com WC e corredor Interno de circulação, com a área privativa de 128,9700m2, a área comum de 73,6132m2, a área total construída 
de 202,5832m2 e a fração ideal no terreno e demais coisas de uso comum de 1,574288%, confrontando no sentido de quem da Rua Rafael Correia Sampaio olha para o edifício, pela frente com a caixa de escadas, hall social 
e hall de serviço e elevadores social e de serviço, pelo lado direito com a área livre e apartamento de final 2 do Edifício Città Di Verona - Bloco A, pelo lado esquerdo, com a parede divisória lateral esquerda da construção e 
hall de serviço, e pelos fundos, com a área de recuo dos fundos do edifício. Consta no R.6 desta matrícula que foi instituído o Usufruto Vitalício deste imóvel em favor de MONICA ISABEL MARTINS. Consta na Av.7 desta 
matrícula a penhora exequenda da nua propriedade deste imóvel. Consta na Av.8 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0009560712010.8.26.0565, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca 
de São Caetano do Sul/SP, requerida por RESIDENCIAL VILLAGGIO ESPERANZA contra CAMILA ROBERTA JOSÉ e outro, este imóvel foi penhorado. Consta na Av.9 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel. Consta 
no laudo de Avaliação que no condomínio, o Bloco B que consta na matrícula, na verdade no controle interno é o bloco A e vice-versa. Contribuinte nº 04.016.183. Consta ás fls. 645/652 que sobre o imóvel recaem débitos 
tributários no valor total de R$ 67.958,40 para Janeiro de 2020. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 720.009,02 (setecentos e vinte mil, nove reais e dois centavos) para agosto de 2015, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 299.421,26 (Outubro/2020). Débitos do processo nº 0024610-74.2009.8.26.0565 no valor de R$ 110.007,41 
(Outubro/2020). São Caetano do Sul, 20 de outubro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 9 CM

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada MARIA APARECIDA DA SILVA (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 089.546.738-05; bem como seu cônjuge se casada for. O Dr. Regis de Castilho 
Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRITÂNIA em face de MARIA APARECIDA DA SILVA - Processo nº 1022581-
22.2019.8.26.0100 - Controle nº 373/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 14:00h e se encerrará dia 25/11/2020 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/11/2020 às 14:01h e se encerrará no dia 08/12/2020 às 14:00h onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta por cento), ou, caso se trate de imóvel de incapaz, 80% do valor de avaliação atualizada. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN e exceto os 
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 
24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR 
JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida 
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será 
enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realize por meio de seus advogados 
ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 36.164 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento n° 23, localizado no 2º andar do “Edifício Britânia”, situado na Rua Azevedo Marques, nº 47, 11º Subdistrito – Santa Cecilia, contendo a área útil de 36,60 m2, a área 
comum de 8,84m2, totalizando a área vendável de 45,44m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,135% ou 6,63m2, no terreno do edifício. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 020.064.0941-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.874,07 e débitos de IPTU para o exercício 
atual no valor de R$ 562,10 (20/10/2020). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 262.000,00 (Duzentos e sessenta e dois mil reais) para Fevereiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Valor desta ação no valor de R$ 25.117,86 (Outubro/2020). São Paulo, 29 de outubro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 10 CM

31ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY, inscrita no CPF/MF sob o nº 889.462.664-49, bem como os titulares de domínio      ADES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 00.398.061/0001-59; MAC 
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.656.999/0001-10; AGRA INCORPORADORA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.623.480/0001-00; PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 57.214.363/0001-47; PHENIX EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.869.665/0001-61; CONSTRUTORA MOISES NIGRI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.484.946/0001-
00; GBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.191.724/0001-10. A Dra. Mariana de Souza Neves Salinas, MM. Juíza de Direito da 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIOGO move em face de 
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY - Processo nº 0049056-66.2018.8.26.0100 - Controle nº 346/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:   DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter 
“AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.  DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado.  DA VISITAÇÃO - Os interes-
sados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 15:00h e se 
encerrará dia 24/11/2020 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/11/2020 às 15:01h 
e se encerrará no dia 15/12/2020 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.  DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves 
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.  DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ju-
dicial, que será atualizada até a data da alienação judicial.   DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br.  DOS DÉBITOS FISCAIS:  Eventuais débitos de IPTU/DÍVIDA ATIVA e demais taxas e 
impostos não serão sub-rogados no valor da arrematação, e deverão ser pagos pelo arrematante diretamente aos órgãos competentes. DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0149021-61.2011.8.26.0100 EM 
TRÂMITE PERANTE E 14ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP: Cumpre informar que o valor proveniente da presente arrematação será suficiente para quitar integralmente os débitos junto ao Condomínio Edifício Diogo, sendo certo que o que sobejar 
será destinado ao pagamento do saldo devedor do imóvel junto aos titulares de domínio e      autores da execução que tramita perante a 14ª Vara Cível do Foro Central, cujo crédito está habilitado no processo que deu origem ao presente leilão. DOS DEMAIS 
DÉBITOS - Demais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.  DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megalei-
loes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).  PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a re-
solução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).  DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar à MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas.  DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail.  DA REMIÇÃO - Se 
o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.mega-
leiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO 
DO BEM: O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 184.160 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: Apartamento nº 902, localizado no 9º pavimento do Edifício Diogo, situado na Rua Diogo Jácome nº 550, em Indianópolis      – 24º 
Subdistrito. Um apartamento com área privativa de 47,910m2, a      área comum de 40,164m2, a área total de 88,074m2 e a fração ideal no terreno de 0,3026%, cabendo-lhe o direito a 01 vaga de tamanho pequeno, médio ou grande, em locais individuais e 
indeterminados com auxílio de manobrista, na garagem localizada nos 3º, 2º e 1º subsolos.  Penhoras: Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0149021-61.2011.8.26.0100, em trâmite na 14ª 
Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por MAC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros contra ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário a executada. Consta na Av.06 desta 
matrícula que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0049056-66.208.8.26.0100, em trâmite na 31ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIOGO contra ADRIANA MANGABEIRA 
WANDERLEY, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta Penhora no Rosto destes Autos oriunda da 14ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/SP, extraída do Processo nº 0149021-
61.2011.8.26.0100.  Débito de IPTU, extraído do site da Prefeitura de São Paulo: R$ 2.461,23, atualizado para 22/10/2020.  Débito inscrito na Dívida Ativa, extraído do site da Prefeitura de São Paulo: R$ 39.046,40, atualizado para 22/10/2020.  Débi-
to do contrato de compra e venda não quitado: R$ 933.237,64. Débito desta ação: R$ 299.517,46 (16/10/2020).  Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 910.655,90 (novecentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) para outubro 
de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 29 de outubro de 2020. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5 COL X 10 CM

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARLENE DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.154.766-53; IRAJÁ SEGALIO; ALINE OLVEIRA SEGALLIO; MARIA TEREZA IMENES SEGALLIO; 
das herdeiras de MARIA GUGLIELMINETI SEGALLIO: MICHELE OLIVEIRA SEGALLIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.321.588-07; JULIANA RITA SEGALLIO; JÚLIA DE OLIVEIRA SEGALLIO; bem como do 
coproprietário ESTEVÃO SEGALLIO. A Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 
2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por APARECIDA BANDONI E OUTROS em 
face de MARLENE DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo nº 0013292-60.2007.8.26.0114 – Controle nº 524/2007, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às  14:30h e se encerrará dia 
25/11/2020 às  14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
25/11/2020 às  14:31h e se encerrará no dia 14/12/2020 às  14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a 
mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
através de guia de depósito em conta judicial, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma 
da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 211.252 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Um prédio 
sob nº 367, pela Rua Dr. Carlos de Campos, com seu respectivo terreno e quintal, nesta cidade, assim descrito e caracterizado: medindo 7,50m de frente para a referida Rua, 7,50m nos fundos, confrontando com a propriedade 
da Municipalidade de Campinas, 40,00m em ambos os lados, confrontando de um lado com propriedade de Everardo Segaglio e do outro lado com propriedade de Guido Segaglio, com área de 300,00m2. Consta na Av.01 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi reservado em usufruto a REMEDIA FERNANDES GUERRA SEGAGLIO. Consta na Av.02 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal da nua propriedade do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Consta as fls. 429-430 dos autos que o imóvel desta matrícula é constituído de duas edificações com 245,25m2 de área construída. Consta as fls. 518 dos autos que REMEDIA 
FERNANDES GUERRA SEGAGLIO faleceu, extinguindo-se o usufruto. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) para outubro de 2017, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 152.369,77 (Setembro/2020). Campinas, 22 de outubro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi.
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5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Marília/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ANA CLÁUDIA JOSÉ, inscrita no CPF/MF sob o nº 180.060.088-76, MARIA DE LOURDES BATISTA JOSÉ, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.222.378-28, e 
ANTÔNIO JOSÉ (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 237.201.668-72. A Dra. Angela Martinez Heinrich, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Marília/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por PAULO HENRIQUE WAIB em 
face de ANA CLÁUDIA JOSÉ e outros - processo nº 0006147-87.2017.8.26.0344 (Principal nº 1010461-30.2015.8.26.0344) – controle nº 1161/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no 
art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 14:30h e se encerrará dia 
24/11/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
24/11/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 14/12/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR 
JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Em caso de remissão ou desistência do leilão pelo exequente após a 
publicação dos editais, a parte que remiu ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro ou, em caso de composição, deverá declinar na minuta de acordo quem arcará com tais despesas, sob pena de os executados suportá-
las integralmente. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados 
ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM – MATRÍCULA Nº 58.044 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE MARÍLIA/SP – IMÓVEL: Partes/Lotes 16 e 17 da quadra 126 do Bairro Cascata em Marília-SP, medindo 12,50 m de frente para a Rua Marquês de São Vicente por 11,30 m da frente aos fundos, confrontando 
de um lado com terrenos restantes do mesmo lote 17, de outro lado com restantes do mesmo lote 16 e nos fundos com terrenos restantes dos mesmos lotes 16 e 17, encerrando a área de 141,25 m2, contendo a casa de tijolos 
que recebeu o nº 558 da Rua Marquês de São Vicente. Consta na Av. 2 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário ANTÔNIO JOSÉ. Valor da Avaliação do imóvel: 
R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) para fevereiro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 30.841,22 
(março/2017). Marília, 18 de outubro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi.
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JAIR RAMOS PINTO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.061.838-94, BENEDITO CARLOS PEREIRA (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 074.771.198-
47, bem como de sua cônjuge VALDIRENE APARECIDA MIRANDA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 234.985.238-56. O Dr. Jayter Cortez Junior, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença 
ajuizado por FELIPE RAFAEL COMIM em face de JAIR RAMOS PINTO JUNIOR e outro - Processo nº 1007954-76.2014.8.26.0071 - Controle nº 835/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no 
art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 19/11/2020 às 11:30h e se encerrará dia 
24/11/2020 às 11:30h onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 24/11/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 09/12/2020 às 11:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a coproprietária alheia a execução terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade 
de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira 
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate 
de imóvel de incapaz, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site 
do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE 
O IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA Nº 43.433 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um terreno, correspondente à parte do lote U, da quadra 7, da Vila Industrial, 
situado na Av. das Bandeiras, quarteirão 5, lado par, distante 12,00 metros da esquina da Rua Severino Martins da Cunha, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, medindo 6,00 metros de frente 
e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, confrontando pela frente com a citada Av. das Bandeiras, do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, dividindo com o lote V, do lado esquerdo com parte do mesmo 
lote U e nos fundos com o lote V, do lado esquerdo com parte do mesmo lote U e nos fundos com o lote O, com a área de 180,00 metros quadrados. Consta na Av.3 desta matrícula a penhora exequenda de parte ideal (50%) 
deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 50823024. Consta ás fls. 138/143 que sobre o imóvel recaem débitos tributários no valor de R$ 1.330,00 para Fevereiro de 2020.  Valor da Avaliação 
da Parte Ideal (50%) do Imóvel: R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais) para julho de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. Bauru, 20 de outubro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi.
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Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI - PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP - Processo nº 0002370-17.2020.8.26.0077. Partes: HEINZ PETER SCH-
NEIDER e sua esposa CLEUSA MARGARIDA MAZALI SCHNEIDER e executa-

do(a)(s) MAGDALA MARIA DA SILVA ROZAS, 1º LEILÃO: 16/11/2020 - 14:30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem inter-
rupção - 2º LEILÃO: 07/12/2020 - 14:30, não sendo admitidos lanços inferiores a 70% do valor da avalia-
ção atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 154.223,50 e 2ª data Lance Inicial: 
R$ 107.956,45, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: CASA COM 250 M² de 
área total, sob o n° 16 da quadra 43, ESTANCIA BALNEARIA TUPY, ITANHAÉM/SP. Matrícula nº 74.453 
do O.R.I. de Itanhaém/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a 
prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento jun-
to a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. Edital na Íntegra e lances on-line no site: 
www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661. 
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2 COL X 4 CM

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE BIRIGUI/SP - Processo nº 002370-17.2020.8.26.0077. Par-
tes: GENI APARECIDA FRANCO TORRES, CPF nº 300.651.108-54 e executado(a)
(s) LEANDRO CREPALDI INÁCIO TORRES, CPF nº 215.563.678-48  1º LEILÃO: 

16/11/20 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, 
não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 07/12/20 às 13h30, não sendo admitidos lanços 
inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 
12.816,88 e 2ª data Lance Inicial: R$ 7.690,13, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: 
1(UM), VEICULO DE MARCA GM / ASTRA MILENIUN, PLACA DDC7416, RENAVAM 00755393295, 
CHASSIS 9BGTT69C01B178961, COR PRATA, COMBUSTÍVEL GASOLINA, ANO/MODELO 2001/2001. 
LOCALIZAÇÃO Rua São Gonçalo, Condomínio Americana Garden, nº 40, Bairro Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, Americanas/SP. Venda no estado em que se encontra sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide 
edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira 
Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.
br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 4 CM

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1° VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE BOTUCATU/SP - Processo nº 000444-75.2020.8.26.0079. 
Partes: Exequente MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ nº 47.686.555/0001-00, e executado(a)(s) BEATRIZ JULIA DA CONCEIÇÃO, 

CPF nº 036.744.068-70, 1º LEILÃO: 16/11/20 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) 
pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 07/12/20 às 
11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados 
pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 55.440,21 e 2ª data Lance Inicial: R$ 33.264,13, valores sujeitos a atualizações. 
LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: TERRENO COM 450 m², LOTE 06 DA QUADRA KD DO LOTEAMEN-
TO NINHO VERDE - GLEBA II EM PARDINHO/SP. MATRÍCULA: 40.509 no 1° Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Botucatu-SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista 
ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto 
a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.
lanceja.com.br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Villa Bianca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
(“VILLA BIANCA”)

CNPJ/ME NÚMERO: 30.243.575/0001-04 - NIRE: 35.235.232.300
Ata de Reunião de Sócios

1. Data, Hora e Local: Em 09 de novembro de 2020, às 10h00min., na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado
de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presidente:
Fabio Terepins. Secretária: Marcela Scarparo Sheldon. 3. Convocação: Sócios representando a totalidade do capital social,
sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 4. Presentes: Vibra
Residencial Ltda., com sede nesta Capital, na Rua Mourato Coelho, nº 936, 6º andar, sala 62, Pinheiros, São Paulo – SP,
CEP 05417-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.173.891/0001-71, neste ato representada por seu sócio administrador Fabio
Terepins, brasileiro, convivente em união estável, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
33.758.828-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 304.866.468-82, com endereço na Rua Mourato Coelho, nº 936, 6º andar,
Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001 (“Vibra”) e Fabio Terepins, brasileiro, convivente em união estável, administra-
dor de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.758.828-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 304.866.468-
82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho,
936, 6º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001 (“Fabio”); 5. Ordem do Dia: Exame e discussão sobre (i) aumen-
to do capital social da Villa Bianca por meio da subscrição de 2.940.140 (duas milhões, novecentas e quarenta mil, cento e
quarenta) novas quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), passando o capital social de R$ 1.000,00 (um mil reais), divi-
dido em 1.000 (uma mil) quotas para R$ 2.941.140,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e quarenta re-
ais), dividido em 2.941.140 (duas milhões, novecentas e quarenta e uma mil, cento e quarenta) quotas, em decorrência da
obrigatoriedade de capitalização de créditos que os sócios detêm em face da Villa Bianca a título de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC); e a (ii) posterior redução de capital social da Villa Bianca em R$ 1.941.140,00 (um
milhão novecentos e quarenta e um mil, cento e quarenta reais), julgado excessivo pelos sócios, nos termos do artigo 1.082,
inciso II da Lei nº 10.406/02, passando o capital social a ser, ao final, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em
1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real). O aumento e posterior redução do capital social da
Villa Bianca dispostos nos itens “i” e “ii” acima, com a consequente emissão e posterior cancelamento das quotas, serão
realizados proporcionalmente à participação dos sócios na Sociedade. 6. Deliberações: Em vista da Ordem do Dia, os sóci-
os presentes deliberaram, por unanimidade de votos, por aprovar a possibilidade de realização dos itens acima assinalados,
sem quaisquer restrições. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Ordinária de Sócios e
lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes a qual segue para publicação nos termos do artigo 1.084,
§ 1º da Lei 10.406/02. São Paulo, 09 de novembro de 2020. Fabio Terepins - Presidente, Marcela Scarparo Sheldon -
Secretária. Sócios: Vibra Residencial Ltda. - Neste ato representada por Fabio Terepins, Fabio Terepins.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016858-39.2017.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). DANILO FADEL DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J.N.
BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 15.415.126/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que, conforme a Cédula de Crédito Bancário n.º 8056137,
assinada em 03/11/2015, a parte executada reconheceu e confessou dever ao Exequente o valor de R$ 30.000,00, referente
ao limite de crédito, denominado CHEQUE FLEX. Alega que, através da referida Cédula de Crédito Bancária, as partes convencionaram
que o pagamento dos encargos decorrentes da utilização do limite de crédito seriam pagos mediante débito em conta na periodi-
cidade mensal, todo dia 02. Informa que, desde 02/08/2016 os encargos encontram-se descobertos na conta-corrente do
executado, os quais, juntamente com o saldo devedor perfazem o montante de R$ 39.900,77, atualizado até 16/05/2017. Deu-
se à presente causa o valor de R$ 39.900,77. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para no prazo de 03 dias, pagarem a dívida, que deverá ser atualizada até
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
do débito. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados poderão requerer
autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento
de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das
prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 dias
a contar do prazo do presente edital, independente de estar seguro o Juízo pela penhora ou arresto. Não havendo manifestação
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Sorocaba, aos 20 de maio de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007951-67.2013.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que
virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO THIAGO GAMA DOS SANTOS, CPF 265.891.548-
99, expedida com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a ação de Execução de Título Extrajudicial
que lhes move Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO, por edital, do BLOQUEIO de valores realizado pelo Sistema BACENJUD, conforme r. Decisão de fls. 348, disponibilizada
na internet, por intermédio do qual fica intimado para eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §
3º, do CPC, ficando ciente de que não será novamente intimado quando da conversão da indisponibilidade em penhora, uma vez
que já tem conhecimento da constrição, expedindo-se, ato contínuo, mandado de levantamento em favor do credor, iniciando-se
a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Barueri, aos 11 de setembro de 2020.

Processo 1019886-58.2016.8.26.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019886-58.2016.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO FERREIRA
DA SILVA, RG 30.987.006, CPF 226.664.758-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S.A., alegando em síntese ser credor do executado na quantia de R$ 38.631,49 (maio/2016) referente saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal n° 290.302.350, emitida em 02/09/2015. Requer a condenação do
executado ao pagamento do valor devidamente corrigido, acrescido de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento
da dívida, sob pena de penhora, podendo opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos da lei. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de outubro
de 2020.

Processo 1052803-33.2016.8.26.0114 - Procedimento Comum Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco
S.A. - Star Big Magazines Eireli - Epp - na pessoa de seu rep. legal LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052803-33.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER, por meio do presente Edital, a Star Big Magazines Eireli - Epp, CPF/CNPJ nº. 19.799.969/0001-00, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando, em síntese,
ser credor da quantia certa, líquida e exigível no importe de R$ 67.479,31, representada por Título Executivo
Extrajudicial (Três contratos denominados “Borderôs de Descontos”, sob nº 6567640, 7211176 e 7981121) celebra-
do entre as partes, devidamente atualizada até 03/11/2016, da qual se encontra(m) inadimplentes. Por estar(em)
o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por Edital, para os atos e termos
da ação proposta, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida reclamada com a petição
inicial, custas e despesas processuais, consoante o disposto no artigo 829 do Código de Processo Civil, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da dívida (Art. 827), que, em caso de pagamento integral
no prazo declinado poderá ser reduzido pela metade (Art. 827, § 1º). Alternativamente, mediante o depósito de 30%
do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acres-
cidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Poderá(ão), ainda, o(s) executado(s), oferecer Embargos à
Execução, independentemente de penhora, caução ou depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma
do artigo 231 do Código de Processo Civil, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças proces-
suais relevantes. Não sendo oferecidos os embargos à execução, o executado será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Campinas/SP, aos 22 de outubro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005068-40.2020.8.26.0127. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) PAULINO DOS SANTOS LOPES, Brasileiro, RG 40.486.352-8, CPF 335.889.098-85, que por este Juízo,
tramitou uma ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda, foi
julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 25.753,49 (setembro de 2020). Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição
de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 03 de novembro de 2020.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1000317-11.2018.8.26.0176. A Dra. Barbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP, Faz Saber a Felipe de Barros
Silva 39992953845 (CNPJ. 23.598.016/0001-43) e Felipe de Barros Silva (CPF. 399.929.538-45), que Banco Bradesco
S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 45.468,99 (fevereiro de 2020), representada pela Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 010.402.051. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em
penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 347,14. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.

Processo 0000710-74.2020.8.26.0695 (apensado ao processo 1001406-69.2015.8.26.0695) (processo principal 1001406-
69.2015.8.26.0695) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio Ometto - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000710-74.2020.8.26.0695. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única,
do Foro de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LEONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a ALINE GASPAR CESÁRIO (CPF. 390.059.448-11), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória,
ajuizada por Fundação Hermínio Ometto, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da
quantia de R$ 3.665,65 (julho de 2020). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043166-78.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARJEAN
LOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIRELI, CNPJ 07.785.619/0001-06, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento Provisório de Sentença, movida por NISSIN-AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 657.145,71 (seiscentos e
cinquenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1052840-34.2018.8.26.0100. A Dra.Tamara Hochgreb Matos, Juíza
de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Adriano da Silva Ferreira (CPF. 344.078.168-
21), que Paulino NG lhe ajuizou ação de Despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios c/c Cobrança,
objetivando a quantia de R$ 57.600,00 (maio de 2018), decorrente do contrato de locação do imóvel comercial para
uso de um estacionamento, localizado na Avenida São João, n° 1490, Bairro de Santa Cecília, Município de São
Paulo, Estado de SP. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 23/10/2020.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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FIFA 21 ganha imagens 
com gráficos realistas no 
PS5 e Xbox Series X|S
O FIFA 21 divulgou nas 
redes sociais nesta ter-
ça-feira duas imagens 
com gráficos realistas 
do jogo no PlayStation 
5 e nos Xbox Series 
X|S. As capturas de tela 
impressionam pela 
riqueza de detalhes nos 
rostos, cabelos e uni-
formes de Alexander-
-Arnold, do Liverpool, 

e João Félix, do Atlético 
de Madri.

Ainda na postagem, a 
EA Sports reforçou a 
data de lançamento do 
simulador de futebol 
na nova geração de 
consoles: 4 de dezem-
bro. Com o lema Sinta 
o Próximo Nível, o 
simulador chega sem 

custos adicionais para 
quem já adquiriu o 
FIFA 21 no Xbox One 
ou no PS4.

De acordo com a EA, 
todo o progresso (in-
cluindo jogadores, 
itens, moedas, FIFA 
Points, registro de par-
tidas e posicionamento 
no placar de líderes) 

será transferível entre 
consoles da mesma 
marca. Ou seja, serão 
transferidos do PS4 
para o PS5, ou do Xbox 
One para o Xbox Se-
ries X|S. É possível até 
retornar para a geração 
anterior, mantendo 
sempre a mesma famí-
lia de consoles.
Já o progresso em to-

dos os outros modos, 
incluindo Temporadas 
Online, Temporadas 
Co-op, Modo Carrei-
ra, Pro Clubs etc., será 
específico para o con-
sole em que foi jogado 
e não será transferido.

Veja no detalhe as 
imagens do FIFA 21 na 
nova geração:

games

Riqueza de detalhes impressiona nas capturas de tela feitas nos consoles da nova geração

João Félix com gráficos realistas do FIFA 21 no Xbox 
Series X|S e PS5 

Alexander-Arnold com gráficos realistas do FIFA 
21 no Xbox Series X|S e PS5
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Fora da mansão, 
Andressa Suita volta a 

treinar 
um mês após separação 
de Gusttavo Lima

O anúncio da separa-
ção de Gusttavo Lima e 
Andressa Suita foi feito 
há exatamente um mês. 
Nesta segunda-feira (9), 
a modelo mostrou que 
está pronta para voltar 
aos treinos. “Voltamos 
com tudo”, diz sua per-
sonal num dos vídeos 
feitos pelo Instagram. 
No entanto, um detalhe 
surpreendeu os fãs da 
ex-loira.

Andressa costuma-
va praticar exercícios 
físicos na academia 
mansão em que vivia 
com o sertanejo e seus 
dois filhos, Gabriel, de 3 
anos, e Samuel, de 2. No 

entanto, nos stories ela 
aparece numa academia 
diferente, fora da pro-
priedade em continuou 
a morar após o fim do 
casamento.

A modelo desabafou há 
duas semanas em seu 
Instagram sobre a reto-
mada de suas atividades. 
Ela disse que estava se 
preparando para vol-
tar a se exercitar e fazer 
dieta após “três semanas 
bebendo”. “Fiquei umas 
três semanas bebendo 
direto, viu? Estou preci-
sando dar aquela limpa-
da no organismo e acele-
rar o metabolismo”, 
contou ela na ocasião.
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Maria Lina Deggan se declara para 
Whindersson Nunes em post: “Sinto sua falta”

Cantora publicou vídeo em seu perfil no Instagram

Recentemente, o casal fez uma viagem romântica para o Jalapão, 
quando acabou assumindo o namoro nas redes sociaisModelo costumava usar academia da 

propriedade em que vivia com o sertanejo

Anitta desabafa sobre boato de 
ter raspado a cabeça para ritual

“Sinto sua falta a cada segundo 
que fico longe de ti”, se declarou 
Maria Lina Deggan em um post 
no Instagram nesta terça-feira 
(10.11). A mensagem, claro, foi 
endereçada para Whindersson 
Nunes, seu namorado.

Após muitas especulações e fla-
gras, o casal assumiu o relacio-
namento recentemente, no início 
de novembro, durante uma 
viagem que misturou romance e 
trabalho pelo Jalapão, no To-
cantins. Neste mesmo período, 
o humorista chegou a se decla-
rar no Twitter e até revelou que 
fez uma música inspirado nela, 
Cerrado.

Mais cedo, Whindersson havia 
usado as redes sociais para falar 
sobre insônia, depressão e do 
namoro. Ele chegou a preocupar 
alguns de seus fãs ao escrever no 
Twitter: “Hoje não tá sendo fácil 
pra mim” e “já conversei com 
tanta gente”.

Anitta usou o Instagram 
na tarde desta terça-feira 
(10.11) para desabafar sobre 
um assunto que está tirando 
sua paz. A cantora disse que 
sua equipe e sua família 
está recebendo ofensas 
sobre um suposto ritual 
religioso que a cantora teria 
feito.

“Desde ontem, a minha 
assessoria, meus amigos e 
pessoas da minha equipe 
estão recebendo mensa-
gens dizendo que eu estava 
usando lace, peruca, porque 
raspei o cabelo para fazer 
um ‘santo’ e que menti 
sobre minha doença --tive 
intoxicação alimentar. 
Todos eles têm recebido 
milhares de mensagens, 
algumas me xingando”.

Anitta explicou que não 
raspou a cabeça para fazer o 
ritual religioso, porque ela 
segue uma linha que não 
exige a mudança de visual. 
“Não tenho vergonha da 
minha religião, fui intro-
duzida pelo meu pai, que 
foi introduzido pela família 
dele”, disse.
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passatempo

O conteúdo de Passatempo é fornecido pela www.coquetel.com.br

Preencha os espaços vazios com algarismos 
de 1 a 9. Os algarismos não podem se repetir 
nas linhas verticais e horizontais, nem nos 
quadrados menores (3.3).

tOuRO (21/4 a 20/5)
Marte favorece os relacionamentos, 
seja no amor ou na vida pessoal. Não 
deixe que diferenças atrapalhem a con-
vivência com as pessoas queridas. Uma 
paquera tem tudo para dar certo.

por João Bidu

horóscopo

Sete erros

Cruzadas Sudoku

Soluções

ÁRIes (21/3 a 20/4)
Imprevistos podem surgir: vá com 
calma e preste atenção em tudo o que 
izer. Na vida a dois, seu amor pode 
estar precisando da sua ajuda. Na cama, 
porém, a paixão vai pegar fogo!

gêmeOs (21/5 a 20/6)
Trabalho não vai faltar, mesmo que seja 
só para colocar as coisas em ordem na 
sua casa. Aproveite para deixar tudo do 
seu jeito. Nova paixão pode estar mais 
perto do que imagina.

cânceR (21/6 a 21/7)
Com Marte em seu paraíso astral, vai 
sobrar energia para os programas de 
lazer. Atenção com fofocas envolvendo 
colegas. Em passeio com seu amor, 
poderá curtir ótimos momentos!

leãO (22/7 a 22/8)
Vai sobrar disposição para se dedicar ao 
lar. Se sonha com a casa própria, é hora 
de dar o primeiro passo para conquistar 
esse objetivo. Na paquera, se quiser ter 
sucesso, faça menos cobranças.

vIRgem (23/8 a 22/9)
Você conta com muita energia e pode 
até realizar tudo na maior pressa. 
Em casa, diferenças com os parentes 
podem se tornar mais evidentes. Seu 
charme vai encantar a pessoa amada!

lIbRa (23/9 a 22/10)
Vai sobrar disposição para lutar por um 
aumento na sua renda e melhorar de 
vida. No romance, o desejo de se isolar 
um pouco tende a crescer. Abra seu 
coração se conhecer uma pessoa legal.

escORpIãO (23/10 a 21/11)
Força e vitalidade em alta. Boa relação 
com os amigos, mas ique de olho para 
não perder dinheiro em um negócio ba-
seado apenas na amizade. Planos fora 
da rotina podem animar a vida amorosa.

sagItÁRIO (22/11 a 21/12)
Emoções podem icar mais intensas, 
gerando um certo grau de agressivida-
de. Canalize essas energias para fazer 
as coisas que gosta e relaxar. Alguém 
popular pode chamar sua atenção.

capRIcóRnIO (22/12 a 20/1)
A vida social se torna intensa e seu en-
tusiasmo pode contagiar os que estão 
à sua volta. Alto-astral marca viagem e 
passeios, mas podem surgir imprevis-
tos. Novidades a caminho na paquera.

aquÁRIO (21/1 a 19/2)
Vai sobrar disposição para correr atrás 
de suas metas. Mudanças no visual po-
dem render elogios. Uma amizade pode 
atravessar altos e baixos: paciência! 
Sexo em alta, mas fuja de brigas.

peIxes (20/2 a 20/3)
Aproveite para fazer uma viagem ou 
passeios curtos. Mas talvez se torne 
complicado conviver com pessoas con-
servadoras ou muito exigentes. A dois, 
evite briguinhas bobas.
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Solução

BANCO 50
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14-(?),
invento de

Santos
Dumont

Máquina
usada para
conservar
alimentos

Inseto
como o 
marim-
bondo

(?) e volta,
etapas da
viagem

A loja que
vende
livros

usados

Antigo
sucesso 

de Djavan
(MPB)

Doença
(?): angina
ou enfarte

(Med.)
Fazer um
(?): cau-
sar grave
problema

(?)-pés,
formiga de

picada
dolorosa

Fritz Lang,
cineasta

de "Metró-
polis"

Primeiro
colocado
na tabela

(fut.)

A entrada
destinada 
ao vencedor

Tipo de
contágio

do herpes
simples

Instituto 
Brasileiro de
Defesa do 
Consumidor

(?) 
Duncan,

cantora de
"Catedral"

Planta, 
em inglês
(?) Proen-
ça, atriz 

Lírio 
(Bot.)

Frase-guia
de grupo

Invólucro
da pipoca
102, em
romanos

Sentar, 
em inglês

Aquele
homem

(?)-culpa: confissão
Festa comemorada no
dia 6 de janeiro, reco-
nhecida como patri-

mônio cul-
tural ima-
terial de
Minas

Alimento
apícola

(?) Ryan,
atriz

A forma
alternativa
à poesia

(?) Ribeiro,
atriz de
"Amor e
Revo-
lução"

"(?) Flor e
Seus Dois
Maridos",
romance
de Jorge
Amado

Dois pres-
tigiados

prêmios do
Cinema in-
ternacional

Região
habitada

por ursos-
polares 
e focas

Apelido de "Carolina"
Ditadura do Leste

Asiático liderada por
Kim Jong-un

Orientação
São listados
na paleta

de cor
"Cão

danado,
(?) a ele"

(dito)

Aditivos comuns de ali-
mentos industrializados

Teimoso
Maiores
primatas
do zoo

Pau para
içar a

bandeira Atividades (?): são 
comuns em acampamento de verão

CSMS
CABEÇADURA

GORILASSEBO

PROSATVCR
ELDIRETRIZ

ITODOSEA
ISADORAPLANT

DONAMAITE
OSACOLIS
NEVOLAVA
OSCARECESAR

ARTICOMSIT

TRIUNFALFI

MEAORALIDEC
GEMIZELIA

FOLIADEREIS

3/mea — sit. 5/plant. 6/ártico. 7/isadora. 9/coronária.

ARIES - 21/03 a 20/04
Fada sensata e cheia de intuição que fala? Pois é, meu cristalzinho! Nesta quarta, o Sol, que reina em Escorpião desde 
o dia 22 de outubro, troca likes com Netuno. Esse aspecto deve dar uma turbinada em sua sensibilidade e também 
aumentar a sua intuição. Não se surpreenda se você tiver sonhos reveladores, capazes de ajudar a descobrir tramas 
ou intrigas que estão atrapalhando o seu sucesso pessoal. Se isso acontecer, siga sua intuição! Hoje também a Lua 
passa suas últimas horas no signo de Virgem e logo no início da tarde se muda para Libra. Como forma um trígono com 
Júpiter e Plutão, nossa fada sensata favorece o campo profissional, facilitando a conclusão de um negócio importante, 
uma conquista pessoal ou ainda o cumprimento de uma meta ambicionada - e isso te deixará muito satisfeitx. Vejo 
ainda que nesta quarta você deve sentir em seu íntimo um forte desejo de efetivar uma mudança que você está 
acalentando há algum tempo. Faça planos práticos e avalie todas as possibilidades que a vida lhe apresenta. No amor, 
os astros indicam que um crush novo pode aparecer e fazer seu coraçãozinho bater mais forte. Abra as porteiras do 
seu coração para um novo relacionamento amoroso, mesmo que seja virtual por enquanto.

TOURO - 21/04 a 20/05
Hoje a Lua se despede de Virgem e começa um rolê em Libra, mantendo o clima agradável que já estava presente no 
seu signo desde o dia de ontem. Você deve se sentir com mais esperança e terá energia para pensar nos seus projetos 
futuros com otimismo. A Lua, além de fada sensata, é responsável pelas emoções e sentimentos. Nesta quarta ela 
dá um match delicinha com Vênus, o planeta do prazer e do amor. A vibe resultante desse aspecto deve facilitar os 
encontros pessoais e profissionais, anunciando momentos agradáveis e de satisfação pessoal. Na saúde, vejo que 
você pode receber uma boa notícia e, com isso, eliminar uma dúvida relativa a um probleminha que estava causando 
preocupação. Outra influência presente em seu dia é fruto do aspecto que vai rolar entre Plutão e o asteroide Quíron e 
indica que você poderá ser chamadx a ajudar alguém de quem gosta muito.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua dá tchauzinho para Virgem e começa um rolê em Libra. Esse fato muda a sua 
energia, te deixando mais sociável e amável no trato com os outros. Vai dar bom em encontros sociais ou profissionais 
e as parcerias de qualquer tipo estão favorecidas. Hoje também rola um match lindão da Lua com Júpiter e Plutão e 
isso vai ajudar a concluir negociações que resolvam muitos assuntos financeiros pendentes. Amém que fala? Por outro 
lado, vai rolar uma treta entre Vênus - que segue o baile em Libra - e Marte - nosso reizinho pistola que continua retró-
grado em Áries. Esse aspecto pode turbinar sua irritação e impaciência. No amor, alerta de treta com o mozão! Tome 
seu paracetaloka e não piore a situação. Aliás, a melhor alternativa é usar a paciência e a compreensão para resolver o 
problema, afinal, quando dois não querem, um não briga.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Câncer, aproveite as últimas horas da Lua em Virgem para dar uma geral nas suas coisas, arrumar seu armário, aquele 
cantinho esquecido da casa ou do trabalho e organizar papeis e documentos. Comece logo cedo e faça essa tarefa 
com boa vontade, pois nessas arrumações você poderá até mesmo encontrar algo que achava ter perdido e que lhe 
será muito útil. Hoje também rola um aspecto lindão da Lua com o pequeno e poderoso Plutão. Isso pode ajudar você a 
descobrir uma nova forma de abordar e superar um desafio que atrapalha o seu sucesso pessoal. Vênus, que segue o 
baile em Libra, forma uma conjunção com Mercúrio e estimula rever e reavaliar os seus relacionamentos pessoais, seja 
no ambiente profissional, no ambiente doméstico ou ainda no ambiente íntimo. Existem muitas energias positivas no 
ar: entre nessa sintonia e aceite as mudanças.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Hoje a Lua sai do signo de Virgem para ingressar em Libra, também chamado de balança. Essa energia deve provocar 
uma vibe reflexiva, te levando a avaliar seus relacionamentos pessoais e profissionais. Hoje também rola uma oposição 
entre Mercúrio e Urano, o que pode ser bastante útil para esclarecer alguns assuntos em pauta e descobrir novas 
oportunidades no campo profissional. Os contratos de trabalho que você vem ambicionando poderão ser alcançados 
com sucesso. Já a saúde deve ser influenciada por um aspecto do Sol com Netuno, que indica que o dia de hoje é 
perfeito sem defeitos para fazer aquele check-up que você vem adiando há tempos! Bote a cara no sol, vista-se de 
coragem e enfrente essa tarefa, especialmente se você estiver passando por algum tipo de mal-estar. Os exames 
devem confirmar caso esses sintomas sejam apenas resultado do estresse dos últimos meses. Portanto, encare a 
tarefa e mantenha a tranquilidade.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Virgem, hoje a Lua deixa seu signo, mas não fique triste, não, meus consagrados. Com a fada sensata de rolê em Libra, 
tudo se torna mais agradável! A energia gerada é mais leve e permite que sejam resolvidos conflitos e desavenças, 
tanto em ambiente profissional como em ambientes mais íntimos ou domésticos. Mas atenção: apesar dessa energia 
good vibes emanada pela Lua, nosso reizinho pistola Marte segue o baile retrógrado em Áries. Aproveite a energia para 
retomar sobre assuntos parados que precisam de solução e concluí-los definitivamente. Caso sinta necessidade, use 
a energia da quadratura entre esse planeta e o pequeno e poderosíssimo Plutão para encerrar definitivamente algo 
que lhe causa mal-estar e que tem dificuldade de enfrentar de peito aberto. Quanto mais rápido você resolver essa 
pendência mais facilmente conseguirá o alívio que necessita.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Hoje a Lua inicia um rol^ê no seu signo e se junta ao planeta Vênus. Esse aspecto astrológico facilita os relaciona-
mentos íntimos, sociais e também os profissionais. Hoje os diálogos irão fluir com facilidade e parcerias e os acordos 
estão favorecidos. Além disso, hoje também rola um bom aspecto da Lua com Júpiter e Plutão que deve ajudar você a 
concluir boas negociações e a resolver pendências financeiras. Mas não vou mentir: o dia não será perfeito sem defei-
tos. Vênus treta com Marte, que continua em retrogradação em Áries, e isso deve dar uma turbinada na sua irritação 
e impaciência. O efeito será sentido especialmente no amor e o alerta de treta com o mozão é real oficial. Tome seu 
paracetaloka e use da diplomacia do seu signo para fugir de ciladas.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Aproveite as últimas horas da Lua em Virgem para dar conta das atividades do dia a dia que precisa desenvolver. 
Graças a essa configuração, as ocupações corriqueiras devem transcorrer com facilidade e até mesmo contar cola-
boração de parceiros e colegas, seja no ambiente familiar ou profissional. Aposte no trabalho em equipe e conseguirá 
ótimos resultados. Hoje também rola um match maravigold entre a Lua e Plutão. Essa energia vai facilitar a descoberta 
de uma nova forma de abordar e superar um desafio que atrapalha o seu sucesso pessoal. Aproveite para avaliar 
novamente a sua posição e o seu comportamento e examine se você tem a possibilidade modificar de alguma forma 
seu modo de agir. Nesse sentido, seu mapa astral deve ajudar muito, já que eles traz revelações importantes sobre sua 
personalidade, pontos positivos, aspectos que precisam ser melhorados, além de indicar a forma como as pessoas te 
veem, como você lida com as emoções e muito mais. Portanto, se ainda não tem um, faça o seu em minha loja. Ele é 
fundamental nesse processo de descoberta tão favorecido no dia de hoje. Os relacionamentos pessoais também po-
dem estar precisando de uma reavaliação. Por isso, converse francamente com o crush ou com o mozão e se coloque 
à disposição para ouvir suas reivindicações.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Sagita, hoje a Lua dá tchauzinho para Virgem e começa um rolê em Libra, signo regido pela fada sensata Vênus, planeta 
do amor e do prazer. Essa energia deve provocar uma reflexão sobre seus relacionamentos pessoais, seja no ambiente 
de trabalho ou no ambiente doméstico. Use a energia do dia para examinar como eles estão e corrija qualquer desa-
vença que possa estar atrapalhando. No campo financeiro, aproveite a oposição de Mercúrio - que segue o baile em 
Escorpião - com Urano, que está de rolê em Touro. Essa configuração astral vai dar aquele help maroto para que você 
consiga elaborar novas estratégias e obter melhores resultados de seus investimentos, descolando aquela graninha 
consagrada. De maneira geral, a instabilidade do mercado financeiro não aconselha os investimentos de risco. Então, 
tome seu paracetaloka direitinho e pague as contas primeiro antes de sair fazendo loucura por aí! Vejo ainda que nesta 
quarta a saúde também pode causar preocupação, especialmente por conta do cansaço que deve sentir no final do 
dia. Mas não se preocupe: tudo indica que isso seja somente o resultado do estresse dos últimos meses.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Hoje o nosso satélite está transitando no signo de Libra, signo de sociabilidade e amabilidade por excelência e regido 
pelo benéfico Vênus. A energia gerada hoje será mais leve permitindo que sejam resolvidos conflitos e desavenças 
seja em ambiente profissional que em ambiente mais íntimo, amoroso ou doméstico. Lembre-se, porém que existe 
uma energia de oposição gerada pelo planeta Marte, ainda em retrogradação em Áries. Esse aspecto astrológico 
causa conflitos internos e não somente nos seus relacionamentos com os outros. Você poderá se sentir dividido entre 
duas energias opostas, uma que gera amabilidade e simpatia, e a outra que gera conflito e agressividade. Qual dela irá 
prevalecer hoje? Tudo irá depender de você e de sua capacidade de endereça-la adequadamente para os fins aos quais 
se propõe.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Aquário, hoje a Lua começa um rolê pelo signo de Libra, regido pela fada sensata Vênus. Até aí, tudo bem, porque 
teoricamente essa configuração astral emana uma energia delicinha para os relacionamentos pessoais, seja no amor 
ou na vida profissional. Acontece que Marte, nosso reizinho pistola, tá superanimado pra estragar a festa. O planeta 
vermelho, que segue em Áries, arruma uma treta braba com a Lua e turbina sua vontade - mesmo que inconsciente - 
de provocar uma DR. Pare de ser doidx, minha filha: se provocar o mozão, vai ter de engolir um dia cheio de conflitos e 
desavenças. E mais: essa energia pode até criar o clima para uma separação. Portanto, se você quer evitar isso, é me-
lhor ser muito prudente ao expor as suas opiniões ou reivindicações. E atenção: gastos excessivos, que comprometem 
o equilíbrio financeiro, podem ser os assuntos que vão semear a discórdia entre você e o mozão. Inspire, respire e não 
pire. Procure refletir sobre a razão de sua irritação e conseguirá expor seus sentimentos sem entrar em conflito.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Peixes, mais um dia dando tudo errado, como o esperado. Hahah Brincadeira! Não desanime, não, meus consagrados. 
Hoje algumas de suas iniciativas podem não lhe oferecer o resultado desejado, porém você não deve desistir de 
seus objetivos! Seja resiliente e adapte-se às circunstâncias que estão em constante modificação. Nesta quarta as 
ocupações corriqueiras do dia a dia devem transcorrer sem grandes percalços, tanto no ambiente profissional como 
no ambiente doméstico. Porém, mesmo assim, é possível que você sinta dentro de você uma sensação indefinível de 
frustração que não tem uma origem clara em sua mente. Procure deixar que as águas transcorram sob a ponte sem 
a sua intervenção e logo voltará a se sentir leve e esperançosx em relação ao seu futuro. Às vezes as frustrações 
provocam lágrimas amargas, mas procure encará-las como aprendizados preciosos. Muitas vezes elas escondem 
verdadeiros tesouros, que forçam seu caminho até à superfície para serem descobertos.
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